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ῬΈΑΤΥΒΑΤΤΟ.: : 

Τηΐου σϑύθυαση βου ρύου τη Οροτὰ ρϑαθδᾶ διιηὺ ατ|86. 
αὖ τηϑιούθσι αὐ|1108ὕθηη [1ὐῤθυϑυττη δηὐ]ααπϑυττη βὐπ 115 
ὑπ] υιπὺ δαὺ ἴΟΥΥΘ ροβϑιπύ, 1 τη] ΟΥ̓́Θ Θὺ ὑθιηρου!β ἴη- 
Τα τη οὐ 50ΥὉ]5 ᾿πὶαυηαΐθπι θχρουΐία βἰπῦ, απδι Ρ]α- 
ἐθο ααἀ8 αἸϊοαπύυν Μοτυα]α. Ῥυδθίθγαθϑηη ατ0α ΡῈΥΒ 
ἐαπθαμη ΘΟΥΌΤΩ, απᾶθ 1116 Βουιρβθσγαῦ, βαρθγθϑῦ, ϑὐϊδ μι ΘΧ 
115, αὰ88 δα ποβίγϑιηῃ δϑύβὑθηι μηδ ηβθυτιηὐ, 8118, 5ιιηὖ τητι- 
{18 οὖ ᾿τηρουΐθοῦα, 8118, Ἰδοιιποϑδ, οὐ οὙΎΘΥ Ἰ551118 ΤΠ ΘΠ ῚΒ 
αἴοοία, ρΙαγα ᾿πύθουϑ, απ]άθηη, 564 ὑπυρὶῦι8 υἱ115. 1π- 
ααἰπαῦα. ποῦ δαΐθμι 1ῃ πιπ]  ϑύϑτιη ὑθχύτιϑ σιθιοβτιβ ἀθ6- 
Ῥυϑυδύμβαιιθ ΟἸΥΟΌΤ ΘΥ θαυ, ΘΧχ ραγίθ αὐ]ᾶθπὶ πῃ 10515 
ΘΟΘΙΟΙθΒ, 6Χχ Ῥᾶυύθ ὑδίηθι ]ύθυα 1Π τηϑπθᾶ ΠΡΆΤΤΟΙ Θ 
ΘΟ] ]οπιΘ ΘΟΥΌΤΩ ΡοΒιύτιση θϑὺ. ΜΙᾺ] 11ατι8 Ομ ὔΠη1 ΘΟα]Ο65 
ϑιαῦ ΠΟῚ ὈΘΠ6 601] 1 δῦ ῬΥΟΥ͂ΒΙΙ5. Ἱποοσηϊ δα πη. ΝΟΠ 
ΤῊΙΓΌΤῚ ΙσΊὑτπῦ αποα δύσπαϊτπι 1 1115 ΒΟΥ Ο15. ΘΠΊΘΠ6181615 
Ῥαΐγατη ποβίγαααθ δϑίδῦθ οο]]οοαύατη ποῖ απϑηύβηι ἀθθαϊῦ 
αὐππὐαύθτα αὐ. ῬΥτατβ, τοῦ ἃ Ποῦ, ΒΕΡΘΥΙΟΥῚΒ ἃ ϑίδ- 
{15 δαϊθουιθιβ Π10 απ] θΠῚ ΟἸΩΙ5518, ἹΠΟΙΡΊΘΙΩ, ΡΥΙΠΉΤΒ, 
Ἰπαθϑιη., απ ΘΟΊΟΘΒ. ΘΟΙΏΡ] ΠΥ65. δα ογἰυόδτη. απδιη α1- 
οαπὺ, ΜΙΟΥΔΊ τὴ θα ΠΟ πθυὰ οοπδυιπθπαάδιη Δ 110, ΥΥ̓ γύ- 
θη ϑοΠἶτι5 οϑὺ. Οὐϊπβ θα! 0161) ΟΠ 5, απ88. Ὀγϑθ- 
σΎυθδϑθᾶθ ϑιιπῦ, ΟἿἼΠΙ ΘΧ ρᾶγίθ ΒΕ ΡΘΙΊΟΥΘΠ) [π|556.. σ00η- 

βθηΐβπθιτη ταῦ. Δ ΘΥτη ὑδιηθη ΟΌΠῚ 6Χ 1ΠΠ1π|8 ὑΒΠΙΡΟΙῚΒ 
Ἰηβύϊθαξο ἴπ σοα]οΙΡτι5. σΟΠ ΘΓ πμα15 πθατιθ βύμα!πιπη, α18}6 
Πμοᾶϊθ, ροπουθύτθ, πθαὰθ ὁΟ]]αύ]ο ααϑηι ΘΟΟΌΓα ὑἸ55:τη8, οἱ 



Ἅ4] ΡΕΑΒΕΆΤΙΟ 

τα]η τ Ἰββίτηδ υἱοί Υ ΠΘΟΘΒΒΘΙΊ, ΠΘΥῚ ΠΟ ρούογϑῦ, 41 
οϑἃ ΘαἸἼ0 δἃ τηᾶϑχῖτηθ ρᾶτίθ Ἰδθογασοῦ. Οοαϊοθβ Βαπᾶ 
ἀΠΙσοπηΐθι θχοαβϑὶ ἔπουτιπῦ, ῬΥϑΘβϑυ πη Οατη 601] 010 8115 
τηϑηπδῦδ, {πϊδβοῦ, θα Θ. ΟΠΠ65 ΟΡΌ͵Ω] Δα Π101{1. Ρ]ατ- 
τη88 ᾿ἸΘούοπθϑ, απ886 6χ ΘοσΙοΙΌτπ5 ρῥγοΐθοίδθ αιοαπίττ, 
ααὖ' Ἰτητηπιξαίαθ βαπὺ π΄ 8150 το]αίδθ: 8411840 αὖ 0518 
θη Πἀδ ομ65 ργοϊαΐαθ οοαϊοαχα βαπὺ ἸΘοίοπθ5:; 80 απο 
ΤῊ ΧΙ ΠΤ δϑῦ, οὖ Ὀ] ΟΊ Πη86 βουϊρύαγαθ, αα86 Υἔρυυθη- 
αν αἸστ 86, ΟΠΊ15586 ϑαηὖῦ, οὖ τη]}Ὁ1 ΟΟα]σ65 δδπα 60ΠῈ- 
Ὀθιηποηᾶβα ϑαοίου 8 15 Ῥᾶστιηι δοσαγαύθ 601] 01] δαὖὺ ῬΤοΥ- 
5115 Προ]ϑοῦ!, σϑαθὶ, τὖ ἀΠῸ ΘΣΘΙΉΡ]Ο ἀθίθπηρσαγ, οοᾶθχ 
ὙΙΠαοΟθΟΠΘϑ1ῖ5 Θυτηροβιδοουτση ΡῬγϑθβίδ Ἰ5βίτητι Θ0Π- 
ἰθιηρῦπβ ἕαϊύ. Ὑ146 αα88 ἴθ Ῥγυαθίδϊιοπθ ρΡ. υχχΧ 58011- 
Ρϑουῖῦ: ᾿Οοᾶϊοεβ ἄπο Ἰπάοθοπθηβθβ, ἀρᾷ Τιτῃ Ὁ 6 οἴ τι τα 
οατῦ. ΚΟΙ]]ατ ὑ. ὙΠ ρ. 2587. Νυπι. ΧΧΙ]Π, σοπ πθΠ5 
γιηροβίθοαβ Θπδοϑθϊο 68, ΤΠ ΠΟΙΒ Ιδθα]θι5 ἔθυ- 
ἴὰγ ἃ Τιϑιη ὈΘο1ο, ααἰρὰβ Βαποὸ σοαϊόθιη ᾿ϑααιῦτι5 1π- 
αἸσπαμη 6586, ΤΠ] ΒΟΥΙρϑιὺ ψἱ ἀου ββίσητιβ ΑἸΟΎΒ1π5 ἴι. 
ΒαγῸ ἀ48 Τ066118. (1 ΘαΠὶ πηι} 15 ἸΟΟῚ5 Ἰπϑρθχῖῦ, θ1πι5- 
αὰθ ϑχοουρία οὖ ποι τη τηθοι πὶ ΟΟΙΠΤητι παισὶ: ΘΌΤΗ 
ἰδιπθὴ Βοος βαθοι]ο (Χ1Π) σθμβθη5.᾽ Θύδιη τηϊγ1ῆσ6 Δ]6Ὺ 

1πα]σαγουῖῦ ΔΙῸ ογθαϊἀουῦ ᾿πῆγα ᾿παϊοαθιίαγ. Τοχῦτϑβ 
Ἰσιύαν  γὐθθη 8 6 }11 ΟΠ Ρ5. ΒῈΡΘΥΙΟΥτΙ5. ΤΘ]10} δϑῦ, 
56] ΠῸΠ 185, αἰ 6556 ροβϑθῦύ. Οο οτδὺ ᾿πᾶϊοῖο τησ]ύδ 
ῬυϑΘΟΙαΤ 6. θιηθπααγιῦ, δα πα] 8118. βαπᾶπᾶδ σνἱϑ ὈΥ]- 
τη 5 ΘρΡΘΥαῦ. 

Θυδθ βϑασῖθαν οαϊῦϊο, τηθιποσδύτ ἄϊστια, ΠΙΙΘΌΠΘΥΙ 
δϑὺ, ὃχ σοαϊοῖθαβ, αὖ 1ρ58 αἰῆγτηδῦ, ααἰ 1ᾳ ΒΙΒΙΙοὔμθοξ, 
Ῥαυῖϑῖπα ΟΡΌ] ΘΗ Ι5βῖτηδ, ΘΟΠΒΘΥΥΘΗὐΠΥ, ῬΘΠαΘΠ5 γ68] ρΡο- 
{ϊὰ53 6χ νατίαστιι ᾿θοιϊοπαση ἃ. Οοπῦο αποάδηη Θχ οοα!- 
Οἰθτι5 ΡΔΥΊ51Π15 Θχοθυρύδγιτη 60]] οὕ] 6, ΠΟῚ ΠΠῸ ΠΟΙΪ]ΠΘ 
ἴτὴ οὐξθοϊα, αα]ρΡ08 4868 ἃ ΒΟΙΪΠ8 ᾿πηροσῖΐο ἔβοῦδ, Ῥαϑυῦ. 
ΕΔ δχοουρίδ ἀποῦτιβ γ0] "τ 110 115 ΘΟΙΠΡΥΘΉΘΗ58, Π ΘΌΠΘΙῸ 
ΟΡΘΥ͂Δ 58) Ξ8Π0 ΘΟμ πη Οἀδυθσπηῦ, σαπὶ οὖ ροββοῦ οὖ 
ἀθθογοὺ 10.515 Τοπύϊθτιβ παπᾶ ῬΥΟΘα] ΠΘΥΟῸ]6 αἰβύβη 8, 



συν ιν ν΄ - 

ιν ΨΧΨΆΧΤ 

ΡΒΑΒΕΑΤΙΟ ὍΠΗ 

564 1ῃ οϑᾶθηῃ ΒΒ: ]]ούμθοα, ἴπ απ (οὐ! δχοουρύδ, δᾶ 
τιβτι 1} ΟΠ τη Ραύθηξιθτιβ αὐ]. Θαοα ἀθαπιο 8Π11η0 ἔου- 

ΠΥΘΙΏΤΙΒ, 851 αὐἸᾶθηι ΠΟΘ ΌΠΘΥτ5 6115 ΘΟ] ] Οὔ] 15. ΟΡ 85 
Ἰθούοπθϑ θαθπδβ οὐγαββοῦ; ὙΘΥ ΠῚ ὑθη16 11 Θ11185 Θ61- 
ἀϊοπμθ, απ Υ15 586 086 γϑρθυϊα, ἀρρᾶγαῦτιβ οὐ ]Οὰ5, 51] 
Ἐγαστηθηΐδ, ΘΧΟΘΡΟΥ8, ἀοϑιθυαύαν, αὖ ααἱὰ ΠΈΘΡΌΠΘΥΟ 
αὐϊᾶγα σοαϊοιρτι5 ἀθθαύαν, αἸΠ0116 δὰ αἸσποβοθη τη 
δῦ. Οδίογοατι ὑθχύτιϑ Θ᾽πι5, αἸΔΊΉΥΙ5. Θιη ηἀδύϊου ΟΥ̓ γύ- 
θη Βα πο, Ρ] ατῖτηδ ἰϑιηθη, αδ8 ΟΥ̓́ΘΉΒ1011 Θϑϑθπὺ, 8115 
Θιηθηάεπαᾶδ, τ πἰῦ; ῬϑπΟΙοΥἃ τ] ]αἰδϑϑῦ, 51 ΠῸΠ ἈΡΙΟΤΘ 
ἔθυθ, δοᾶϊθθ ορύμπηο 1ὴ ροξύροβιύο, διποίουτθα θη ΘΟα]ΟΙ5 
ἘΣ βϑοιύτβ οϑϑοῦύ. ἴρ86 ρϑαοιββιπηδ, οουΥθχὶῦ, 564 8]10- 
ΥΌΤη ΘΙ ΘΠ ΟΠ 685 ΘΟΙΏΡ] τ 185 Υϑοθρτῦ. 

Τουύπ5 νϑηϊὺ ἨΙΌΠΘΥαΒ, ΟἹ τηᾶρηοὸ [1 ΘΥ Δ. ΤῊ 
ἄδηηπο, ῬΥΆΘΟΙρτιθ ΠΟΥ ἢὶ ἸΙΡΥΟΥΤ, τποῦΐθ ΡΥϑθυ δα 8, 
Δργθρύσβ, π|51 ρυπηπτη ΜΟΥ] τὴ ὙΟ]ΠΠ6η ἴῃ ἸΠΟΘΙῚ 
Θάθυθ ποὸὴ μού; απ ὑδιηθη οὖ 10}0185 οὖ ὈΟΠῚ5 ΡΥδθ- 
51115 ΘΟΥΌΤηατι6. τϑούα Θχ δυο Θ ̓πϑὑγιιοῦτιβ ϑὺ 58.015 
1Ἰάοπθα, γθυπτη Ρ] αἰδυομθαθατιθ οομϑαθίμα!π15. ΘΟΘ Ἰ 1016 
αἴααθ ἀϑὰ ργϑθαϊΐι5. αὐϑηην15 ᾿πιδῦο πἀϑοῖου, 851 ΠΟ 
Βα]τιΐθυη, δὖ ψυυ]δαση ὑϑιηθη 811Χ1}}}1 5010 015 ΒΡ] αὐδγο 1 
ΘΠ] αὕτπιστιβ Του. 

Βορίαῦ, αὖ ααἃ ΘσῸ ρυϑθϑυ θυ, ὈΥθυ θυ ΘΧΡΟΠΆΤΠΗ. 
Νϑιηι, αὖ ἀρουΐθ αἀἰοᾶπι αποα 5θηΐϊο, απ οὖ τρια] ὑπ) 
Βϑδϑιύαγι, αἰτιπὶ απδθϑύϊομθϑ ἤπὸ ρου ]ηθηΐθ5. ρουγϑο- 
ὑδγύθιη ἰὔα τοῦ Π1}1] ἃΔ΄ἀ6γ86 πη απ]ᾶθηι ΒΔ ΘΥΘΙΩ, 8 
ῬΙϑηῖοῦθ ρουγϑούαί!οπθ δὰ αἰϊπαὰ ὑθηιριβ αἸ]αὔδ, Ώ1}1] 
Θὰ ἀἸοουθι ααϑιη ΘΟΘΊΘΘΒ5, ΠΟΒ Β1ΠΟ0Ὶ]15 1 ΒΟΙΡ5 
βϑοαύτϑ Θβ56 1, 51 Ποῦ γΘ, Νουΐγα γταῦϊο Τη1}1 μ]οθραί, 
ΠΒΤ ΟἸΟΤΉΠτι5 1Π1810 ῬΥΟΌΔΥΘΙΩ ἢπθ5 ἤππϊθ ρυϑθ δ 01 
οοπβυισα! ᾿πρϑαϊθαπῦ; απο ΠΪητι5 διιΐθη] ῬΟΒΟΘΥΙΟΥΘΠΊ, 
οατὰ ἀδία Πᾶθ5 οὐβύαραῦ, πη αὐοᾶ ρϑι]ο. δα άδοῖτβ 
γιαθθαύμαν, Πουηπθιη θυ ᾿ποορσηϊῦππι) πα] ]]}]πβα 6 δἃποίο- 

“ΤΙ Ὁ15. Οατη ΘΙ ΟΠ 6 58, ΟἸΔΙΉΨ15 ΤΠ]ΠΟΥΘ, 1η ἀΟΟἑΟΥΠΙ 
ΒΟΙΆΪΠ ΤΩ ΘΟΠΒΘΒΒΆΤΩ 1Π5]ΠῈΠ8 176 Ὑ6116, ΠΘα 6 Ὁ]]8. γα ύο 0 



ΠῚ ΡΒΑΒΕΑΤΙΟ 

τρᾶαιία, ροβύμ!ασθ αὖ 5101 ογθάθγθῦασ. Οαδγθ τηθάϊϑιῃ 
ααδηᾶδτη σίδιη βθαπθπᾶδηη 6558 ἀπχὶ, απὰ8, ααϑοβίϊοηϊ- 
Ὀὰ5 Ῥγοροϑιῦβ οχίγθιηδ ΠΠπϑϑιηθηΐα 8 ΘΙΎ θη, οαχη Θ᾽ α8- 
Τη04Ἱ αᾳαθθβίομθβ γ6] δῇἴαοοίαθ ἰδηΐαση 8 ηβαμη ἔογίαβθθ 
8.1115. ὈΥΔΘΌΘΥΘ ροββθηὺ δ σϑ8 ἄβθπτιο ρεγυίγϑοίδπαδβ, αὖ 
ταὶ ααοαὰθ Ρ]θηϊαβ8 ροβίθα ἀθ σϑῦυβ ἰβάθυη αἰβραῦαιθ 
Πποργϑύ. 

ϑηῖο δᾶ ργοροβίξαση. [τη αἴὰ δβί, σατη ΜΟΥ ΔΙ ΌΤη 
ΠΌΥ15 ἀραϊθαβ ααὺ οαπι ΟΟαΙΟΙθτι5. ΘΟ ΑΥΘΠ 15 δαὖ ΘΟΥ- 
τΊσθη 15 οορίδ5 δα ϑα]  ]οπθτὴ οὐἹὐϊοδτη ΘρρδΥαπδτη ααΆΤΩ 
τη χίτη8 8 ΘΟΠΟΌΙΤΟΥΘ ἰηϑῦθα!. Ναπο Ἰἰριύαν πϑρούϊο, αὖ 
ΘαΙ ΠῚ ΟΠθτὴ τα πούθιη ΟΟμϑυ αΘΥΘπι, τηϑηᾶαΐο, τηδρπδ, 186- 
18 Αἰ ΟΙΟΥ πθ ἃ 115 ῬΥΘΘ514115 τητιηϊύτιση ῬᾺΌ]1Ο ΤᾺΥῚΒ 
ἔθοουθ Ῥοβ86 ρᾶγύθιη 58] θὰ δρραγαίιϑ τηϑὶ, ΒΡ ΙΒ ΠΒ Τη6 
8110 ἰβθιηροῦθ, 51 τ ΠΟΥ ϑρργοραῖα {πρυ]ῦ, ΔΙΊΡΠΟΥΘΙΙ 
βαϊθοπθτη ρτοϊαύθπστση. ΠθπῸ Θαϊα5110ϑὺ ΒΟΥΙΡ ΟΥΊΒ ΘαΘ Πα] 
6586 Γππαδιηθπηΐδ, σοἀίστπτη ορυϊτηοστιτη δοοαγαύδπι 601] {10- 
ΠΘΠῚ δὗ ΒΘΙΤΠΟΙΪΒ, αὍΟ ΒΟΥ ρύου αὐδύατ, Τϑυτθηατιθ ΘΧΡ]ΟΥἃ- 
ὕϑτη σΟστ ΟΠ ΘΠ ΟἸΏΠΘ5 ἔθ σοπβθηἑπιηῦ. 1)6 σΟΘ]ΟΙ 15 
ὈΥΪᾺ5 αὔδηη ἄϊοδτη, ΠΘΟΘΒΒΔΙΊΌΤΩ τη]}} νιαθῦθι ΟΥ̓ΙΠΘΤΩ 
ΒΟΥΙρΡίοΥ τη, ἼΘΙ ΟἸΩ ΠῚ ΤΩ Ρ] ΘΠ 5βίπηα5. οὖ ἸΟσα ]Θὑ1551- 
1η5 Εἰ πὶ 1612 οχμιροὺ, αὖ ααἱϊ, οαπὶ ᾿αὐα5 ραἰθαῦ, 
οὐ ποῦϊβ οὖ 8115 φῬύὸ ὑγδϊαύϊοῖο μαρθαῦαυ, ΘΡΡΟΠΘΥΘ. 

Ἐβὺ δυαΐθιη Πῖσ 
ἀθ. σισύαίθ οὖ υνἱῦϊο 
ἀ6. ῬᾳΘΥΙΒ Θαἀποθ 6185 
46. ρυοΐθουθυβ ἴθ σιγύτπῦθ 
θ᾽ βϑύϑι ΠΌΤΉΠ15 σἱπαϊούα, 
ἅθ. οαρίθπᾶθ οχ 1Π]1015. αὐηΠ1080θ 

᾿ς ΘΠ ΙΘΗ ΙΒ. ΡΟΘΟΙΒ 
6. δἀπ]αύουθ οὖ ἃ πΊ100 
46. 56. ἰρϑαπι οἰΐγα ᾿πγιαϊατα Ἰδιιάδπϑο 
6 σοΒΙθοπᾶδ, ἴγ8 
αἋ6. οατγϊοβιύαῦθ 
46. χδηατ!}αῦθ Δ ΗΪΤΗΪ μος οο -σν οι τ ὃ κα 

Ὡ- [49] 

μι 



12 
18 
14 
1ὅ 
10 
11 
18 
19 
20 
21 
22 
28 
24 
2ὅ 
20 
21 
28 
29 
90 
91 
92 
99 
94 
98 
960 
91 
98 
99 
40 
41 
42 
48 
44 
4 
40 
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ἀθ νιὐϊοϑὸ ΡαΟΥΘ 
Ὧ6. ἔγδύθυπο 8ΠΊΟΥΘ 
ἀθ. σαυγυυ!ύαίθ 
αὯθ διααϊθπαο 
46. δι θου τη τη] 1ὑτ|411Π|6 
46. σπριαϊύαῦθ αἰγηθ δ. 
αὯ6. Τουύαηϑ 
ΘΏΪΤΉΪΠΘ. 81] ΟΟΥ̓ΡΟΥῚΒ 8. 5᾽ηῦ ῬΘΊΟΥΘΒ 
ϑαπδι 80) 1ΡῚ15. Ὁ ΙΠ1ΟΥ͂ 
Ὧ6. βι ρου β 1016 
οομβοϊδίϊο δα ΑΡρο]]οπ! τη 
ΘΟΠΒοΪαῦϊο 8 ὈΧΟΥΘΙΩ 
46. ΘΧ!]ο 
Θα]ρ8 
Οὐμο 
ἄθ οἹουῖα Αὐμθη θμ51 1 
Οαπι ῬΥΪΠη6. ῬΒΠ]ΟΒΟΡ 8 Πα πΠ) 6580 
αὯθ. βϑϑηϊίαίθ ργϑθοθρίδ, 
8Π 5611 ΥΘΒΡῸ]. σουθπᾶδ δι 
βϑρύθιη βϑριθηύπτη ΘΟΠΥΙΥ ΤΩ 
Ὧθ 5186 οὖ Οβιυταθ 
46. πιὰ] τ σισύα 85 
ΘομΙαρσα]1α, ργϑθοθρύδ 
8 ῬΥΙΠΟΙΡΘΠῚ ΠΟΥ] ΠΤ 
Ὧθ. θϑῖ ὀδυμΐαπι ΟΥ̓ΟΠ 65 1 
Ὧ6. [αΐο 
αὐϑοβύϊομθθ ῬΙδύομπιοδθ 
4Ἃ6. τητι8108, 
Θὔοϊοοβ. ρϑατγαϊογα ροϑῦβ αἼΘΘΥΘ 
Αὐϊβίορῃ. οὖ Μϑῃδηαν! ΘΟΙΏ ΡΥ [10 
46. δηῖπη8 8. ῬΥΟΟΥθαῦοη6. ΘΡΊουηΘ 
ΠΟΠ ΡΟ556 5.187. Υἱγῖ 560. ΕΡΙΘΌΤστΤη 
6. Ἰαὐθπύου σῖγθπᾶο 
αι γιυϊοϑιύαβ δα “Ἰπ 6]1οἸ αῦθμη 5 Ποϊαῦ 
Ὧθ. Δ ΠΊΟΥΘ. ῬΥΟ]15 
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ΡΕΒΑΒΒΑΤΙΟ 

αἋ6. ᾿ἡγιαϊα οὐ οὐἱο 
Ὧ6 ἀη1π8 1Π Τ. Ρ. ἀοιηπηδύϊομθ οϑὐ. 
ΘΙη δ ΟΥ8 6. ΠΔΥΤ Δ ]ΟΠΘΒ 
αὐδοβύϊομθβ παὔμγ8 168 
6. Ῥ]8 1015 ῬΒΠ]ΠΟΒΟΡΒοσμη ἸὈΥῚ Υ 
46. γιγύαϊθ ᾿ηοΥὙ8}1 
Ὧ6. ΡΥππο ἔτΊσΊαο 
αἀθ για οὖ Ῥοβϑϑὶ ΗΟΙΠΘΙ 
8 ὙΙτι5 ἀΟΟΘΘΥῚ Ροβδιῦ 
46. Τουΐαπα ΠΟΥΠΘ ΠΟΥ 
46. ΑἸΘχαμαΥ] ἔογίαπα αὐ υἱγέαΐθ ογαῖῦ. ΠῚ 
Ῥυδϑοθρίδ σϑύθπᾶβθ συϑι τ ]168 6 
τϑστη οὖ ΠΠΡΘΥ. ΔΡΟΡὐΠθοτηαῖδ 
ΔΡοΡΒἰπθστηδαύδ Τ8ΟΟΠ]Ο8, 
τηβύϊθαΐα Γι ΟΟΠ]Οἃ 
ΤιΑοϑθμδυατη ΔΡΟΡΕὐποσιηηδίδ, 
Ῥ878116]8 
αθὐϊα Πογηδπηδ οὐ ατὐδθοϑ, 
ἄθοθιη οὐϑύου τη γηΐᾶθ 
Ῥγαΐα ταύϊοηθ τοῦ] 
Ὧ6 νιὔὐϑηαο 86 Υ6. 8116Π0 
6. 5 οϊοουθση ΤΘΡΌΡΠΔΗ 115 
4Ἃ6. 501]1ου τ ΔΗ] 78,111} » 
(6 Βὸ ῬοΙΡΉ100 
αἋθ ἀοίθοῦι. οὐδ] οΥ Τη 
ΘΙΠ Δ ΟΥΤῸ5 
Ὧ6. ἴμοῖθ ἴῃ οὐΌΘ ᾿ππὰθ 
Ὧ6 Ῥγύμιδθ οὐϑοι}15 
δαγουβιιβ Οο]ούθη 
46. ΘοΥη 1115 ΠΟΥ {115 
αθ σϑῆϊο οου 5 
6 Ἡογοαοῦ! τηϑ]σηϊῦαῦθ 
θ᾽ δηΪ 88. ῬΥΘου θα οηθ ἴπ ΤΊηλ 60 
απδϑϑύϊομ τη ΟΟΠΥΙγ ]ατη 107] [Χ 



ΡῬΒΑΒΕΑΤΙΟ ΧΙ 

Νιπο δα ρῥγυοροβιύαπι, αποα 46 οοαϊοῖθιι5, απο5 ττδθ- 
ΟΙραθ 8άμιρα!, ογαὺ. Αὸ ρυϊτήσιη 486 ῬδΥ]51Π18. 

Οοάϊοορα Β ἡ. 1078 δάμη] δᾶ [31 68 09] 66 
Εἰ ΟἹ Ο  ῦ “40 47 41 θ᾽ “25. 10 
ΟΡ δϑν 99. 552. 708.“ 8 9.94} 70ἡ. 11 

τὰ 15 ἼΘ᾽ 1 138] 40 [4 6] 
πο δ (πὶ 1055. ἈΠ [1| 2 1" 1 Ὁ] (δὴ 

ΠΣ ΠΟ 115 12" 159. ΤΑ 15: ἼΘ 11] {{{8}} 

τ 45 46 47|} δ᾽ 453 Ὁ. 
δ πε σδῖα, 1). πν 1950. 864. 2.ὅ....5 1. Ἁ4Ἃ.Πὲ. νῸ ἘΠ 

τ 1Ὁ9.1] 19...15.,.14. .15.-.- 10. 17 18 

πο 9 68... 60 {τ 

ΒΟ ΟΠ ΘΒταη Βὶ τσ 6 19. δα (1: 35»8 ΓΑ τ᾽, 6.117 .8) 
ΠΕ  (ἰ2γ113. .14.- δ. τις 170 5. 18:.7.19) 
ΕΟ ΡΤ) 1 29»ε.:9 4.1 95... 56.197. κ98; .((09. 80 
ΕΠ 5. 9595) η094}}5 5895) 396 ο(θ1).» 58. 59. “40 
ἘΠ 1.19... (μδ.. 10. ΑἄὔὕΛ,Ὰ ΑΒ. 29) δ0)» 51 
ἘΠ 1 Ὁ 50. 75 (᾽ν: ὅν. 60 ΟἹ 
ΕΟ 0. 00 (600) θ7. 08.009... τύ. ΤΙ 19 
τ τι πὑΝ 0.111... .(18) 

(σαίσοτν ΠΟΘ ἃ (066] {5 19} 0(60Ὰ0 Τὴ 
οὐ 1 ΤΥ θὴ ποΊ τι (δον ξη  ) δ 8) 09 

Οοαϊοοη ἃ π. 2076 ομδυίδϑοθυη 5880} ΧΥ δᾶ 
[Ὶ 48] (217) [47] 61 [81 29 10 65] [64 [1] 
Ὄπ 19. 105. 9. 98:94 δε θὲ πο 
ΤΥ ΑὙ112..' 217} Ὁ ΘΟ ΠΟ ΠῚ 1.95..:9 8] 

ΟΠ ΘΒΗΠΣΡ τ 5 91:.᾿86Ὁ δ᾽. (01 10) 
Οὐαΐοοτη ΤΠ ρβίθηβθι (Ξε ΤΠ) π΄ ὕ δᾶ 8 [10] 
Τιααγθη αι ὅ0, 24 οδαγίαοθιιη 5860} ΧΥΪ 

αα ὅ568 
Τιϑατθηθηπτα. 80, 4 ομαυαοθαιη 5800. ΧΥ δα ἔθ 7 

ΕἸ πήθτοῦυ ΘΠ 592, [10 119 2. 4.8 

14 16 16 117 (βοαπαπίμα ἄπο ἔγαστηθηΐα 46 Απΐμηδ, 
αα8θ οοπὐα})͵ 4 8 20 64] 



ΧΠ ΡΒΑΒΕΑΤΙΟ 

Ὁτθιπδίθιη τ. 97 8860. ΧΙ δαὖ ΧΙῚ δα 44 48 46 
4 48 49 ὅ0 δὅ 

Αὐηργοβίδηθιμι τ. 82 δὰ ὅ9 60 (16 20) 16 
91 9 98 555 5 τ ΘῚ ΟΣ. 91 

ΑἸ ΥΟΒίϑμστη π. 126 δὰ (338 89 44 41) 49 
(50) ὅ4 (65). Οοπίϊποῦ ξουϊρίδ 1 --- 69 ϑοᾶάθιη οὐᾶϊπθ 
αὰᾶοὸ οοάοχ "αὶ 

γοπθϑίπτη π᾿ 240. (ΞΞΞ" ὙΠ) οὔ [1]. (9. Σ ΣΝ 
8.Ἅ ϑ 10. 11 ὅὕ2;: 15. 14. 15.. 10. γα 
σὴ 

γοποίθππη ἢ: 200 (ΞΞ Ὁ) «ἃ (52) τὰ 5 
09 Φ δ΄.) δ6 918. 1 ΤΠ  - 
14. 1 106 17 18. 19) 20 (ἢ 50 
90 “485 (1 2) 57 “(229) 98... 05 τὺ 

γοπϑίαπι τι. 511 τΞΞ Ὑ") δα [17 Ὁ ΒΒ τ 
18. 17] 051) 22. 10.111 159.::,ῦ 
04] (07 29 54. 58) [7 8] (52) [65] (5) [ΗΠ 

γοποίατη π. 427 (ΞΞΞ ἢ) 88 [3. 4 5 6 ΠΣ: 
[9. 10 519. 117] 56. ΟΥ 98 9. 94, θ.. 
ΩΣ ΘΠ πὶ 

ΒΙοοατάϊιδπαχα τι. 45 δ 1.2 [8 4] 6 [9 10] 
ἘΡ[ 1 8. ΠΕ ΠΡ ΤΠ 8 Ἐ09ὴ 

ΨΙΠαΟΡΟΠΘΏΉΒΘΙη π. 148 8α τ8 ὃ 
Αἰποῦτα π. 1 δ (1 19 18 ὅδ. δ) ΘΈΤΟ οἰ 
5οα ρυδϑίθυ. 608 οομἑα]] 81105 αἀοααθ, αἀο085 αὖ 46- 

ὑΘΙΊΟΥ 5. δυὺ 84 ΕὙαστηθηΐα ρου πη ὔθ5. ΒΌΡΥϑ, ΟΥ151. Τ[η 
ῬΥΪΟΥΌΠΣ ΠΕΌΠΠΘΙῸ δαηὺ ΡΔΙΊΒΙΠΙ π. 1712. 2077. 1280. 
2986 ΟἸΠ65 ΥΘΟΘΗ 5511 ΠᾺ]]1π8 ῬΥΘΟΙ, ᾿πύθυ 8118, Θοη- 
ὑἰϊπθηΐθβ βουιρύσθηη . ΑἸαπδηῦο ΤΊΘΙΙΟΥ οϑὺ τ. 2078 
ὁμαγίαοθιβ 580 ἤπϑιη ΧΥ͂ 5860}, απο δᾷ (89 60) 
ΘαΒΙθτ, δἴαπθθ π. 1080 Ὀοιμ γοΙητι8, 58600}1} ΧΙΝ δᾶ 
(18), σαϊὰ8 οτᾶο δῦ: [60 61 ἧ: 685 64 6ὅ 66 67 
08 69] (18 ἔ.). Α αὔἰραβ βθρᾶγδηᾶιβ. οβϑῦ πὶ 1678, 
τη ΥΉ ΟΥ̓ ΟΘΊ5, 58.660 .}1 ΧΙ], ααΘΠῚ ΠΟ 51Πη6 8]1αὰ8, τῦϊ- 
1ὐαΐθ οοπύμ]. Οοπίϊποὺ (ὅ8 ἢ. ὅ9 ὅ7). Τῃ πθ δἅ- 



ῬΕΑΒΒΑΤΙΟ ΧΠῚ 

αἰύαβ οϑὺ ᾿ἰπᾶθχ ΠιϑιρΥ186, 116 715. τ] Πυ ]5511018. Ὀ]ΘΥΤΤη- 
ααθ Θυϑη1415 δίαπθθ δὰ Ἰθσθπᾶπῃι αἸΠ01]]}11015 βουρῦαΒ. 
Ὅοιπαθ δάμθαϊ Τιϑαγοπύαπτιαι 80, 80. οπαγύαοθατῃ 586- 
οα]1 ΧΥ δᾶ (80); ἴθι. Τὰν. 80, 22. ἔογῦ. βαθοι] ΧΙ 
δα Ἐ52 (24). επθύστ τ. 248 τηθϑιηγαπϑόθαμι, 58:60] 1 
ΧΥ δὰ (27 417 48). ΟΥᾶο ἰάθῃῃ 8ὸ οοᾶϊοὶβ ΒΕ. 6πθ- 
ἰσϊη π. 822 τηθιηργαπϑοθιμη 5860. ΧΙ δὰ (39). Νοᾶ- 
ΡοΙαπαμη π. 28 χϑοθη βϑίτηθσση δὰ ὅ2 21. -- ΙΗ 
ἘΥΘΡΎΩΘΗὔΙΒ πιϑ8 501 ΟΟΡ118 ΥΥ̓ γύξθη 8 0}}11, ΤῈ ΘΌΠΘΙΊ, 
Ἠδγομουῖ, Μοιπθ Κι, ΟΥ̓5811, 8] Ίοστα. Νοπ ρϑᾶοδ Θ9Ὸ 
αὔοατθ ἄθππιο οομθα]1, σοὺ ΒΥαρτηθηΐδ ἀθ ἄππηδ 1 Π 
οὐτὰ 8αγ. ὅ6, 4: ἘΥδρτηθηΐα ἱποογΐα8 ΧΧΧΙΝ οὐ 
Τιααγ. 1δ, 7, ααἱ ῬΙαΐαΙομο 81185 ἀποαθθ βϑπύθη 8, 
ααᾶ 5.10 060 ΘΟΙΠΙΠΘΠΠ ΟΥ̓Δ αὐ αΥ, 8.50} 1010. ἨΟΙΊΘΥΙ 
γίδια. οατῃ οοαϊοθ ΑὐΠοο π. 2 γϑοθηθουθ γηϑρτϑηη Ἰθοῦϊο- 
πῖβ αἰβουθρϑηύϑιη βαρροαϊίαμύθ. Ταμ 11Ό06]] πὶ ἀθ ΕἾα- 
γὴ5 οαγη Ῥαγβίηο 448 Α (ἴῃ ΒΌΡΡΙΘη. αὙ60) ταθηιργἃ- 
π8660 8800. ΧΠῚ. Τλοπίαπο ῬΥογθυθῖα ΑἸΘχϑ απ, ΟΠ 
Τιϑαν. 80, 18 5860. ΧΙΠ τπᾶσπϑ οαπὶ αὐλ]1{α06. 564 ἀθ 
ἘΥΔΟΥηΘηδ5β Ρ] τα οὐ ϑοουγύΙΟΥα, ΘΟΙΩΤΠΟἾ5 ΟἸΧΘΥῸ 1π 
Ῥυδθίαϊοπθ δα οϊθπιθη, αποᾶ θᾶ ΘοΟμἐἸΠΘὈ 10. 

Τπ ἰδρυ]α ΘΌΡΘΥΙΟΥΘ ΠΌΙΠΘΙΒ, α108 ΘΟΘΙΟΙΡ5. 51η- 
σΌ 15. ΔΡΡροϑυῖ, οταϊπθιη, ὅπὸ απΐδατπθ οοὔθχ τὐαῦατ, 
Πργούατη ποῦδυϊ σοἱαῖ; ἀποὶβ [1 5]: ΠΘΔΥῚ 1τη6 βουιρύδ, 
πο] αθδι πὸπ Θομὑ]1556; σομπύγϑ, 5Ισ 5 ραγθανπθβίθμῃ ( ), 
τὴ8 οομ 1556 1118. αὐϊάθιη, 564 ΘΟΘΊ]ΘΘπι ἴῃ 115 αα]άθχῃ 
Βουρυϊ5 ἀθϑύθυϊουθη 586. ϑουρία ϑίθυϊδοο ργυϑθῆχϑ, 
Ῥϑιοὶβ ἴῃ ἸΟΟΪβ ἱπβρθχὶ. Ποηΐααθ ἔ(ἀστηοπύθτ) δα] ] 
11061115, αἱ ΠῸΠ ᾿ΠὐΘΟῪΪ 1π ΟΟΟΙΟΘ. βθυγαπῦασ. σαπί 
βουιρύδ απδθᾶδβῃι 115 515}}15 ΠΠΌΘΥ8, 564 απ ἴῃ ΠΟΟ {1 
ἴπ 110 οοὔϊοθ σορϑυϊνα. Εδούπτη οϑὺ ἱπᾶθ. αποᾶ 1108 
Βουϊρύμτη τϑρϑυϊνψατη δαῦ 1π δ]ΐουο δαὺ 1η αἰγοατθ Ρ87- 
ἀπτη οομπβουναύμπηη οϑῦ; δῦ απο πὐθγατιθ οοᾶθχ θἰπιβάθχῃ 
οὐ διοίογιυαι!β οὖ τπουηθηῦὶ οϑῦ, αὖ Αἰύθυ' δἰ ύθυτη 8πΡ- 
ῬΙθαῦ. Τϑὶμᾶθ δηϊηθάνθυο! ὑϑ] Ρ]ΌΥΘ5. 6858. 1106]105, 



ΧΙΥ ΡΒΑΒΒΑΤΙΟ 

Δα αἀπο5 οὐϊδπὶ ἀποῦιβ Ρ]ΌΥθαβυθ ΘΟΘΙΟΙ 5. ὈΟπὶβ. αὐϊ 
᾿ιοθαῦ; σομΐγδ, 6586 8105, ααἱθὰβ π6 πὰ απ]θη 60- 
αἴθοπι Ὀοπατη, απ6πὶ 8] Θϑτητι5, Πα Θητι5, 46. απ8, ΥὉ 
τηΐγα αἸοδιη. ὅὥ'6α Βρϑύϑιητιβ ἴοσθ, αὖ 8Π1Ο 1 ῬΟπτ5 8}1- 
απ185 Ἰπγθηϊῦθγ; αἼ81η 5Ρ6τὴ Θαπ6ηι 1460 ἔογθο, αποᾶ 
αὖ οσοὸ δοπμθίυσμη 127, ΑἸ γοβίδπθτη π. 82, Αὐδμοῦμη 
ἢ. 1 ἸΠΥ6η1, ἴδ 811π|8 Δ]1 ΠῚ ὙΘΡΘΙΓΘ ροΐθϑί. Νβϑαᾷθ 
τη] δατη τϑίουὺ δηθαασ5Πη6. οὖ τηθιη ὈΥϑπϑοθιβ 8Π ΥΘΟΘΠ- 
ὑὸν οὗ ομαυύδοθιβ 510, σορυ 5 η6. 8 ῬΥΟΥΒῚΒ. ᾿ἸΠΟΟΘΉ]- 
ὕπϑ, τηοο0 15 ὁοθχ οχ Ὀοπο ἔοπίθ ἀποῦμβ 510. 

ΟΥἸΔΠ65 ἴθυθ, (08 ΒΌΡΥδ ΤἸΘΙΠΟΥΔΥΙ, ΟΟΘΙΟΘ5. 088 
ΘΟμὔα]1. ποππα]]05 αὖ ῬΑγίβιποβ Ὁ ἘΣ Β΄ οὐϊδηη Ἰζθ θη: 
αὐαϑηΐο οατη ἸΆΌΟΥΘ, αἸΒρΘηα1ο, ρδύθηδ, 5011 41 θὰπ- 
ἄθιη ἸΔΌΟΥΘΙΩ ῬΘΥΡΘΒΒῚ βαπῦ, τπαϊοίατη ἔβοθυθ ροβϑιιηῦ. 
ψουση ὑδιηθη οὔϊ8 Π] ΔΙΏΪΘΟΒ ΡΥΘΟΙΌτΙ5 8111, τὖ ἸΟ6Ο5, 1π 
ααἰθτ8 απ 185 Θ5561Ὶ, ΤῊ1Π1 ᾿πβριουθηῦ. [πὶ απ] 5 ΡΥ]- 
ΤῆΤΙ5 ΠΟΙΠΙΠ8 Πα 5. οϑὺ ὙΘΥΘΥ ΘΙ ἸΒ51Πη115 ὉΥ. Απύοπίτϑ (θ- 
ΤἾ8 1, ὈΙΠΙούμπθοαθ Ατηθγοβίθηδθ ρυϑοίθοϊιβ, σὴν οὖ ἄοο- 
ὑσῖπὰ οὗ δυχηδϑηϊίαῖθ, αὐ) ΠΟῸΠ 561η6] Θχρθυθβ 5ΌΤΙΗΩ, 
ῬΑΥΙΘΥ ἸΠ5]σ 15. ὙΠ’ οΟἷδΥ. Οὐοπδύδηςιπιβ ΤΥϊαπύδ γ 115, 
ππστιαθ ατϑθοδθ Ῥγοΐθββου δ πθῦ5. Αὐοπιτηδπαγῦδ, γϑ- 
πούϑπᾶπβ Οὐπβύδηξιπιιβ (Δ]οζγτηθβ [Ρ5186. [ΟΘΠΠ65 
ὐδαγᾶθβ, συν οὐ αἸ ΠἸ5ϑίτηπβ, ΡαΥ515. ὙΠ’ ο]8γν. Ῥγο- 
5Ρ6Υ. Ἰδηῖπ5, ΒΙοοατ απ Ὀ1]1 οὐ ΠθοαγαβΒ. ΝΘ αὰθ ῥγδθ- 
ἐθυθαμ! ϑαπὺ ὙΠ 5ατητηὶ ΒΥΙΔΘυ οτιβ ΒΙΘ 5515 οὖ Ἀ]ΟΠαΥ- 
ἀπ5 Βοδυβύθστιβ, ααἱ τὴ] παπαπᾶτη ἀοίαθχτιπθ. Θαθτ5 
οὐαπῖθτι5 στδύϊαβ τηδχίτηδβ 850. 3.64 στα 55:18, ΤΠ ΘΙΠΠΟΥΊΒ, 
ῬΥΟΒΘΟΌΟΥ οὗ ΒΘΙΠΡΘΙ ῬΥΌΒΘΟΌΒΙ ᾿πγθπθπι ἀΟΟὐΒΒΙτηττη 
ΟδυΌ]ατη ὙΥ̓ ΘΒΒΘΙΥ, (αἱ τπᾶχίτηδ, οὐτὰ αΠΠΠσοηύα, Ἰύϑατθ 
αὖ ΠΙΠ1] ἀθβι ἀΘΥΥῚ ροββθῦ, τιθᾶ οδιιϑ8, οοαϊοθιι Υ]πᾶορο- 
ΠΘΠΒΘΙῚ π. 148 οοπύαὐ. Τοπΐααθ τηθιμ δ ΠΑ ϑαπὺ Α. 
Μαυΐα5 οὖ Ρ]πΐπ5 Ῥγυαύθβιαβ, ἀπόστα ΡΥΊΟΥ ὈΥθΙπδύθση 
πῃ. 917 οοπία!ῦ Δ]}1οϑαπθ οοαϊοθ5 ναὐύϊοαποβ ὈΥθυ ον α6- 
Βουρϑιῦ, αἰΐου βουρύα απδρϑᾶδτη ἘἸοΟΔ ἸΔ ΠῚ π. 48 οὑχῃ 
ΘαΘΌΠΘΥϑη8, Θογηραγανυ τ. 



ΡΕΒΑΒΕΒΑΤΊΟ ΧΥ 

Τιϑοότιπᾶβ ϑαΐθηι, ρῬυϑθοῖραθ οοάϊοσπι Β Βὶ Δ οποϑίϊ 
2580, ΜΙΠαΟΡΟΠΘΠ515 ἢ. 148, 8110 ΑΙ ὑθν ἃρθηΐθ, θσοὸ 108, 
ἀϊπηθύϊθπαβδβ οατανὶ, αὖ ὙΘΥΒΙ5. ῬΥΟΧΙΠΩΙ [16 715 ΒΌρτα 
Ἰασαπδτη αἰτηθυϊθηδπι δῦ ᾿ηἴγὰ ῬΟΒΙΒ αὔθυυ, βραῦϊο ὁ 
1εὐίθταθ ῥτῸ {ππαδηηθηῦο αἸ ΠΠΘΠ510Π15 τηθ8 6. ροϑβιύο, ΘΟ η- 
ῬΘπα 115 ᾿εὐὐθγαυθη εἰ. καὶ, στ. φρ. 511}1}}1}08 ῬΥῸ τπ8 
1ὐίοτα Ῥαὐαύ5, ΘΟ ΘΠ βατιθ ΒΌΡυδ, ΒΟΥ 15. ΠῸΠ Τ6- 
βρθοῦῖβ. πδθ αἰπηθθθμαὶ ταῦϊο ορύϊτηδ ΤῊ1Π1Ὶ γίβα οϑὺ, 
πϑηη, τὖῦ 8118 οἸύδιη, Θ᾽πι54θηη) ΟΟΟΙΟῚ5 11 γ88 ΠΟῸΠ 
Θἰαβάθμη πθΊατιθ τηϑρη τι 115 5ιπῦ. ἘΙΧΘΙΠΊΡ]Ο 510 οοα. 
ῬΑ ΒΙπτι5 Εἰ. (αἰ οομδϑύδπου ἰθοσπδβ ἱπαϊοανῦ. Ε᾽]. ὅ80 
Ρᾶρσίηδ γ6] ρούϊτιβ οοἸπσηπα 98 ὙΘΥΒΒ, Ὑϑυθ8 94. 110. 
Θομθϊποῦ. ἘῸ]. 008 οοἰαμηπα 959. ψϑύβιθιιβ οομπβύαῦ, 52 
Τιὐου 5 υϑύβαθ. ΕὉ]. 794 060]. 41 γουβ., 99 110ὖ. γΘΥΒ 8. 
ἘῸ]. 900 60]. 40 γργ8., σϑίϑὰβ 50 110.0. 80]. 475, Ὁ] 
Θο]αηπἃ 359 γϑυβιθ οομὑϊπθῦ, οϑὺ 411π|85 γϑυβϑθ 99, 8}1π|8 
θῦ, 811π|5 94, 411ὰ5 41 [τὐὐουδυιτη οδρᾶχ. 

Ὕθη1ο δᾷ οοαϊοθπι αἀἰθβουιρύϊοπθιη, (6 ααἰθτι5. Τ1}}1 
ΘΘΗΪΙ ὈΥΠΠΟ ἸΟ00 ΤηΘ ΠΟΥ Πτι5 οϑὺ (αἰ ἀθ θὰ 16 τηὰ]α 
ἀοοίθ δοαύθατπιθ αἰβραίαγιῦ ΤΎΘαΪα5, αὖ Τ1}1 ὈΥΘΥΙΟΥῚ 
6586 Π|οθδῦ ἴῃ 115 4α]άθιη ΘΟΟΙΟΙτι5, αο05 1116 ἀθβουιρϑιῦ. 
Τύααπθ αὖ γϑύϊοθρο απᾶθ 15 ῬΆΡΠ1ΟΙ 1αγ}5. ἰᾶται ἔθοῖῦ (6 
ῬΙαύαυομΙ 11061115, αἰ ἴῃ οοὔϊοθ ΤΊΒΟμοπἀονυῆαπο ὙΠ 
᾿πϑιαπὺ, ἀΙββουύαῦο. Ἰϑαγανιαθ 1807. [06 ὁοαϊοῖθτιθ ποη- 
ΠῈ}}15 ῬΑΥΊ51π15 ΡΤ αὖ. ΜΙ ΟΥΔΙΙη πᾶυγαῦϊο. [Ρ. 1871. Ζυν 
Οϑομιομίθ ἃ. [00 θυ]1οἴθυπιπρ γὸὰ ΒΒ] ὐὔαγοἢ5. ΜΙΟΥΔΊΙ6Π. 
1. 11. 1ΠῚ τῶ ἴῃ πιθάϊαπι ργοΐθγδιη. απιᾶθ 14θηι οὐ ἰβιὺ 
5ῖγθ αποᾶ δα Υϑὴὴ ϑιτη ΡΆΤΤ ῬΘΥ ΠΘΥΘ σα θθαηΐαν, 
βῖσθ αποα σοοα]οθ65 αποβᾶάδηη ᾿πβρθοῦοβ πὸπ Ππαρυϊῦ. (ὐο- 
ἀϊοσαθ. δαΐθηη ορὑϊππουτη τὙἱγυπ θην ὑθϑυϊ 0 115 ΠΟΗ- 
π1|}115 σΟΠ γα ο, απ] 118 ατι8}18. απίβατιθ δἱὺ τ] 118. 1η- 
το! θσαύαν. [ούθυϊουθ5. ΘΟ065 πὸ αὐ] 981. 

ΜΟΥ. ΟΘΟΑΙΟ665, 51 ΤῸ] ΒΕΠΙηΔΠΙ βρθοΐθθ, ΠῸΠ 
Θἰπιβάθυη 51 Π ΟῚ }15 1Π ΒΟΥῚΡΌΪ5. ΠΟΤ ΘΗ] δα. [46πὶ ΘΟ 6Χ 
αὶ ἴπ ποὺ 1106110 ορύϊμητι8 οϑῦ, 1π 1110 1ΠΊΘΥΙΟΥ 15 
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δοοθαϊθ, ᾿ἰΐϑατπιθ ουϑπῖϊῦ αὖ ἀπππὶ Θαπαθιηαιθ ἀποθιη ἰπ 
ΒΟΥΙΡΟ58 ὍΠῸ ΟΘΟα6Θ ΟΟΠΊΡΥΘΉΘΗΒΙΒ 566] ΠΘΟΌΘΔΙΠΠΒ. 
ὕπα6 ργβϑῦθυ 8118. θὔϊδ πη ΠΟ Ῥϑυβρι τη δῦ, ΜΟΥΔΊ]α τη. 
ΟΟαΙΘΘ5. ὑθιηρουθ8. ἀἀοα 9 ΒΕῈΡΘΙΙΟΥΙΡτΙΒ ᾿ἰαύθ αἸΒΡΘΥΒΟΒ.. 
ἔα15886. ΝΊΜ1]Ο τη βουιρύδ, απδοᾶδπι ἴῃ ὯΠῸ ΟΟΥ̓ΡΟΥΘ 
τῶ οοπϑογυγαύδ, βυιπῦ, αὖ ΘΧ ὍΠ0Ὸ οΟα]00 ποία 6886 γἱὶ- 
αἀθαπύαν. 869 ἀθ θᾶ συθ ἰπΐγϑ. 

Οπηπίατη οοαϊοατη τηδχίμητι8 ἸΟΘῸΡ] Θ ἸΒϑΊτητ5. Ρ]Θη15- 
ΒΠηΠ5 οϑὺ ῬδΥΊβιπτιβ ἢ. 1072, Πὐΐογτα Εἰ ἀδβισπαύαβ, αθ 
ααο ϑοουγδββιπηθ θοῦ ΤυθαϊαβΒ. Ησῖτιβ γιγύαβ θᾶ θϑῦ, 
πὖ ΟἸΏΠΙδ ἴογ6 βουϊρύδ ππὰ8 Θοχηρ]θούαθαγ, δίαπθ οὐδ 
15 ααἱθυβαάδιη σοὶαὺ Τ0-- 16 ἀὰχ 810 οὖ ορύμτημβ οὗ 
ἔουθ 50105;: πϑηὶ οοὗθχ τ. 1675, Ἰιὐΐογα Β Ἰπϑ]στῦτ8, 1Π 
1115. αα]ᾶθηι 8] πϑηΐτ]ο ἸΠΕΘΥΊΟΥ οϑῦ, αἸΘΙΥΙΒ 1Π 8115 
γϑὶαῦ 066 608 ΒΌΡΘΙΙΟΥ. ΘΥΠΙ ὕδϑιηθη 1Π 8115 ΒΟΥΤΡΟΙΒ 
οοὔθχ ΕἾ Ἰοπρθ Βιρουαῦαυ απ 80 8115, ὑπ ΠΠ]ΒΧΙΠηΘ 
8ὃι οοαϊοο Ῥαυβίπο ἢ), ἰπ ἀαθῖη ΠΡΊα ρϑα]Ὸ 8ΘΟΟαχα τι 
ΤῊ1}1 ᾿παῸ] ΓΘ μασι Θϑῦ, ΠῸΠ 50] πὶ αα8, [801160 ὈΥΙΠΟΘΡΒ 
οὐ Βαρϑύαν. οὺ συ συϑῦῶ οϑῦ, 5604 οἰΐϊδιη αποα ΤΎΘΕΪΙΒ 
Ῥϑίοα ΟὈΙΐογαθ, 8111 πο 58 015 δοουγαύθ αἸβρυΐανθυαηῦ, 
ΘαΘΡπθυτιβ θὔϊϑιη Οδ] τη π]αῦτιβ οϑῦ. 

Οοᾶοχ Ὁ π. 1956 (0,266 »« 0,194), 5466} αὖ νυἱ- 
ἀοῦαγ ΧΙ οχθϑιηθ!β γ68] ΧΙ] ᾿πθαηί8. ῬαρσΊπδθ 51Π5.1]80 
52 γϑύβιβ οοη πθηῦ, γουϑιι 49. ἔθγο 1ὐύθγαβ. ΝΥΠΙΠΗΘΥῚΒ 
0118, βίησια, ποίαγιῦ Τηϑητι8 γϑοθηου. [{ΠΠ{|Ππητι8 δϑὺ 
παμηθσιιβ 185. Ῥυδθῆχυμη οϑὺ [ο] τη οπαγύϑοθιμη, 1π 
ατὸ τηϑητι8 ΤΘΟΘΗ Ἰβϑιτηδ, ΠΙΡΤΟΥτη. αἰ ΘΟΠ ΙΠΘηἰΠΣ 1π- 
αἸοθιη βουϊρϑιῦ. [ἢ ΤΠΔΙΡῚΠΘ ΒΕ ΡΘΥΙΟΥΘ [011] ὈΥΊΤΩΙ Τηθ1η- 
Ὀτδπδοθὶ τη. ΤΘΟΘΉ ΤΟΥ Πδ60 Βουϊρδιῦ: ᾿ Τυδούαθιι8. ΤΠΟ 165 
οχ ΒΙΡΠΙ]ούπϑοα οαγᾶϊπ8}}15 ΜΙ Ζα 1. ΟπΟΥ Τα ὙΘΥ ΟΣ Ια 

Θ ΤΘΡΊΟΠΘ 1π τηᾶγο. ἀθχέίγα πτη. 2852. ὐοᾶθχ αἰ πππ0 
οδὺ οοῃὐϊπηθῦ 24 ααδύθνπ!ομ65, 564 οΥ̓ο Θομΐαϑιβ Ρ6Υ- 
ὑατθαύαβαιιθ οὖ απδύθυ ]οπατη οὖ ΤΌ]ΙΟΥΤα 51 ΠΟ Έ]ΟΥ ΙΗ. 
ΟἸα παύου 50] οθῦ ὑθοθηῦου ἃ ]Π ΟΙο586. αα]άθηη ΠΠΌΥτιτη 
Ῥγθύϊοβιη. οοχηροσιὺ οὐ ὑθοππηθηῦο ΒΡ] Θ πα] 4ο0 ἀπγαίοατθ 
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ΤῊ γῦ, 5604 ΠΟΙ Τ]ΔΡΟῚΒ 810 84 ἔγοπίθβ δου δ 85 
αὔϑηη ΟΡΘΥ͂ᾺΘ 1Π 115 ὈΘΠπ6 γϑούθατθ αἰ υ ΘΠ αῚ8. ΡΘρΘτοΙί, 
αὖ αὐϑίθγπίοπατπ οὖ Ο]]ΟΥ ΤΩ ΟΥ̓ ΔΙ ΠΟΥ ῬΥΟΥΒ15 ΠΘΟ] Θχϑυϊῦ. 
Ναπο ἰσιθαν χα] Θατα ΔΒ] ὈἸδτστι5 510, ῬΥΟθ 6 βοϊδῦ δίατιθ 
αὖ τῦῶι αἀἸοδΙη τπθιηουϊᾶ ΡῬ]αὐδγομτιτη ὑθηθαῦ ΠθΘΟΘθ586. θϑῦ. 
Νϑαὰθ τσὴ, αποα ΠΘΠῚΟ δππο θὰ Ὀ6η6 οομ]ὖ. 
Θύδτθ οὖ Ο]Π]ουτσι οὗ απδύθυ ΟΠ Τη ΟΥ̓]ΠΘΙη, 1101 11, 
ἤπθιη, ΟΥΠΠ18, ατπιὰ8 84 ΠδΠῸ ΥῸΠ0 ΡΘΥ πουθηῦ, ϑπούϑηα8, 
ΟΌΥΑΥΙ, 564. 16 οτηύθπαδ, δυιπύ. ΟΥΙΠΘτη θη 6} αΊΘΙη 
ΤΘαΙΠΘΟΎΔΥΙ ΒΟΥ ΟΥΌΤΩ, οππὶ Ἰαύϊτι5 ραύθα, 5815 Π8060 
ϑαπούίαθβθ. Εἰδὺ δαύθιη 10: 

Β περὶ παίδων ἀγωγῆς] δ50 ϑΌρΡὈΙ]6υ!:, πη Πα]τ5 
1109111: [0110 ροβίγθιηο (176 ν)ὺ οοπύϊππιδίαν ᾿πβθο 8 η85 
{01 1 ΠῚ} τ): 

Τ' πῶς ἄν τις αἴσϑοιτο ξαυτοῦ προχκόπτοντος ἐπ᾽ 
ἀρετῇ οοἰϊ. 

2 περὶ τῶν ὑπὸ τοῦ ϑείου βραδέως τιμωρουμένων] 
ΣΧ τηθϑ οοπίθοῦατα ᾿πϑῦδι ΠΙ51Ὶ 1{8110νύ. Ητῖτιβ 50Υρῦ] 151 
[0118 ᾿ηὐθυτηθαᾶϊα, ΠΟ ϑπρθυϑαμπῦ 8118. 

Ἑ πῶς ἄν τις ἀπ᾽ ἐχϑρῶν ὠφελοῖτο!] 650 5071081. 
Οὐΐπβ 11061}1 αὐϑηηατιδιη Π60 σόϊ πθὸ υϑϑυϑίθση, αὖ 
αἰπτῦ, ϑαρογθδῦ, ὑδίηθη [Ὁ]1ἃ ἀθρουαϊῦδ, ἔπ1556. ῬΥΟΌ 8,116 
νἱαούαγ. 

ς πῶς δεῖ τὸν νέον ποιημάτων ἀκούειν) Ξ5ΆΡΡΙΘΥΙ, 
«αΐα 1106110 ᾿πη8θ ἃ γϑυθ]β μὲν γὰρ φιλόλογον καὶ οὐκ 
ἀηδὲς ([ο]. 128 -ξΞ ῥ. 22 9) ἀϑαὰθ 88 ἤπθιῃ βϑυγϑῦο σοη- 
ἀϊππαύθῦ 

Ζ πῶς ἄν τις διακρίνειε τὸν κόλακα τοῦ φίλου οοίν. 
(Η) περὶ τοῦ ἑαυτὸν ἐπαινεῖν ἀνεπιφϑόνως. ἘσῸ 

ΒΟΙῸΠΙ Η 8614], ααἴα σαοοραϊὺ δηὐθοθα θη 
(Θ) περὶ ἀοργησίας. Ῥτορίθι ϑᾶπᾶθιη οϑαβδιη Θ᾽ 

Θα14] 
(1) περὶ πολυπραγμοσύνης. ΔΑἀαΙαϊ 1 
(ΤΑ) περὶ εὐθυμίας. Αἀδ141] ΤΆ οὐΐδιι ῥτορύθυ ἴπ- 

ΒΘΟΌΘΠΗΒ 
ΡΙαΐατοὶ Μογα]α. ὙΟΙ]. 1. Ὀ 
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1Β περὶ δυσωπίας 
1Γ περὶ φιλαδελφίας 

ἡ ἀδολεσχίας 
ὶ τοῦ ἀκούειν 

1Ξ περὶ πολυφιλίας 
(12) περὶ φιλοπλουτίας. Ουν 1Ζ δἀ!ᾷοηίτη, ἴ80118 

᾿ἰηὐθ]] σαν 
1Η περὶ τύχης 
(1Θ) περὶ τοῦ πότερον τὰ τῆς ψυχῆς ἢ τὰ τοῦ 

σώματος πάϑη χείρονα τ, οὐ Ὁ οὐ Εἰ, πΙ51] αποᾶ 660Ὸ 
8 Ἃ141 1Θ. 

Κὶ περὶ δεισιδαιμονίας 
ΚΑ Πλουτάρχου (519) παραμυϑητικὸς πρὸς ᾿Ζπολλώνιον 
(ΚΒ) περὶ τοῦ ΕἸ τοῦ ἐν Δελφοῖς 
(ΚΓῚ περὶ τῶν ἐκλελοιπότων χρηστηρίων. ΑΔαΙαΙ 

ΚΒ εἱ ΚΓ 
Ῥυϊτήστη απο ἀοϑιαθυαῦασ βου ρύμπιη, 851 οατη 8115 

ΒΙΠΉ1] 61 ΒΟΥ ρύουτιΠι ΟΥ̓ΙΠΘτα ὑθηθηθθτι8. ΘΟΘΊΟΙτι5. σοιη- 
ῬΘΥΘΥΘΥΒ, πα αἀαὉ16 που 1)6 νιγθαθθ οὖ υἱῦϊο. 
Ναπο δαΐθμι, 51 τοῦθ ΒΡ] ΘΥΙητ5, ΟαἸΘΘΙῚ ρούθβὺ, αποῦ 
0118 ὃχ οοϊοθ, ααθη ΠῸΝ ΔΠΏΡ]1π5 29 ϑβουιρύδ, ΟοΙη- 
ῬΥΘΠΘΠ 1558. Ρομῖτηπ5, αἀθἔπουιπῦ. πδθβϑύϊο [80116 501γ1- 
ὕπγ, ααϊὰ οὗ ααδύθυ : οαπι ΒΡ ΥΒὑΙ]η ΠΤ ΘΙ ΙΒ. 8, ΠΗ. 
δηθίααα ἴπ τπϑρῖπθ ἱπίθυϊουθ δαπούανιβ θοῦ, οὺ απ86 
Βαρουβαπῦ 00118.. οοσπῖύδ, 80 αποα τηδχίτηπτη οϑῦ, ΠὈγο- 
ταχη 641 αθϑαπὺ τηϑσπῖυααϊπθπι ὁοπίθούτσδ, ρῬθΘη6 Οθυύδ, 
δαβθατὶ ροββατητιβ. (Οὐτηρούδιοπθ ᾿ἰστῦαν Ἰηϑυψαξε, ο[ἢ- 
οἰδαν οχ ὁοαϊοθ 65 ἴο]18. ΘχοΙα 1556, 5648. απο οδϑα οὗ απὸ 
ὕθιη ρου ᾿ἱποθυαμη. 

ΤΠπ8 τιϑητι5 ᾿πᾶθ ἃ 1π|010 ἀϑαπθ δα ἤπθηη ΘΟΘΊΘΘΙῚ 
ΒΟΥΙΟΒΙῦ, ΠΙΒῚ αποᾶ --- 588 16 ΥϑΥΒ5. ασ8Π1 58 ΘΡΙΤΙ5 --- 
γοοϑθυσση αποᾶᾶδηι ἃ. τη. τϑοθηθοσθ ἀο]θύστη 80 θᾶἃ- 
ἄθιη οϑὺ οογυθοίπηῃ; 14 αποα πρΙαὰθ 1π ΘΟΙΠΙΠ ΘΗ Υ]15 
ποΐανι. Αὐαπθ οὐϊϑιη 50Π0]18, ΤΙ ΟΊ Π8118, 8. 1. ὈΥΤΊ8, 
βουιρύα 588 06 οσουηγαηῦ, αἴι88. ΟἸηηΐδ 5610 ΘΧΒΟΥΊΡΒΙ. 
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Τοιπᾶθ ποὸη οϑὺ τϑυϊοθπάτμη ἴπ μου ΘΟὔϊοθ βιοαὺ ἴῃ δ ]η- 
ἀοθΟΠΘΗΒῚ ϑυτρΟΒΙΘΘΟΥΤΠ ᾿ΠΟΠΠ11]18, σοτηροβιύα κατὰ 
διάστασιν βογϊρύδ, ᾿πγθηγἹ, γϑαῦ σὺν ἐφελκύσασϑαι, πρὸς 
διαφϑείρουσα οοἰδ. ἃἂ0 οοπίγτα προσχάτωνα, διαυτῶν. 
τυ] δ, 8118. Τύχη πια]ύαθ που τὴ γϑυθουττα ρᾶυύϊοὶ- 
ῬΊΟΥΤΙ τ. ὑθυ 18 ΠΟ Π68 ΟΥΪ55886. δαπῦ, ἀπᾶ6 Ἰη 6] σὶθαν 
ΘΕΒάθυη ἴῃ ὩΥΟΠθίγρο δαὺ ἀθἔπ1556 ααῦ ΘΟΙΠ ΘΠ 115. ΒΌΡΙϑ, 
ΒΟΥΙΡΟΒ. ΒΙσπΙΠοαΐαβ 1556. αὐᾶ8 ΠΌΥΘΥ5. ὑπιπὶ τϑοΐθ 
ὕπτα [8150 ΒΌΡΡ] θυ 556. χα βυμπηδπαιβ δῦ. Ῥϑιιοῖβ ΘΧΘπι- 

Ρ]15 ἀθίπησαν. φίλοτι τος φιλοτιμίαις, ἐϑέλου. Ξε: ἐθέλουσι. 
Ρ. 32 ὃ δῶρον ργὸ δῶρ᾽ ὅ80 ὁ πρὸς σὸν ρτῸ πρός σ᾽ 
ὅ82 ὁ ἡμῶν ρῖο ἡμᾶς δὅ24 8, κεῖνον ρῥτῸ κείν ὅ808 
δυνάμενος Ῥγο δυναμένη. π δτοποίγρο ἤιθυὶὺ δῶρ 
προς σα ἦἧμ κειν δυναμὲεν. Νοαὰθ οὁπρα ᾿πΐου- 
ῬοΪαὐοπ5. ῬΥΟΥΒῚΒ Ὑϑοιβ οϑὺ, απδιπαπδϑηη Θ᾽ πΒηη 1 
ΘΧΘΙΏΡΪα Ῥθύρδτοι ϑαπύ, σνοὶαῦὺ ρ. 59} οὔσῃ ρῥγορίθυ 
ὁμοιοτέλευτον σγουρὰ εἰ γὰρ ἐκεῖνος --- ἐφέπων οτηϊβἰπδού, 
Ῥοβίθα βουίρϑιὺ πῶς οὖν. Β᾽τηΠύον ᾿. 56 ἢ τένος γε ῬγῸ 
τί. Τοοπίαθ 1ούϑι γ6] διἀβουιρύτπι γ6] βα Ὀβουρύπηα ππι8- 
ααδπηη ὙἹαῚ πούδύιιπι Π151] ἃ πὶ. γΘΟΘη ΊΟ18. 

ψουσα. ϑμηθη Πᾶθο ΟἸηπΐδ, οὗ ρᾶποι οὐ Ἰϑγία βαθὺ 
αἴαιιθ θῶ απ86 ΤΘ]]. 018. οὖ τηϑο 15. οὗ τητ]}}15 νισ πιρτιβ 
ῬΙΤΟΥΒΤΙΒ. ΟὈΒΟυσΘηὔαγ. ΝΘΟΤΘ ΥῈΠῚ ΔΙΧΘΥΒ αἸοΘπο Ππππὸ 
ΘΟΘΊΟΘπῚ ΠϑΠῸ 51 ΠΟ ] Δ Θτὴ σιγυπιϊ θη Πα ΌΘΥΘ, πὖ ομαπῖθτι5 
Οθύθυ!5 1 5015 αὐ]θιη, ατι88 1056 Βουγδυθσὶῦ, ΙΟΠ 08 6χ- 
0611αὖ. Νϑαᾷθ οχϑίαὺ 11 ραρσΊπδ, 1πη απ Ἰθοΐου αὐῤθηύτιϑ 
οὐ ποὺ ἄσθηβ, αὐϑηΐιπι γϑ]θαῦ ποπ Ἰη θ]]οσαύ. Μᾶχῖτηο 
ΤΌΥΘ ἸσΊὑαν οὐ 8115 οὖ ΠΟΡῚΒ5 ὉΠΊΟτΙΒ ἔθ υ 6 οὖ ΟΘυ ΠἸ 551 Π11|5 ἀπ χ 
οὐ οχιϑυιστηδίτι οὐ θϑῦ, τιππ18 ΟΥῸ ΟἸΠΠΙΌτι5. ΕἸΣ ΘΟΡΙ8, ΘΧΘΠ1- 
ῬΙουαχη ρϑτοϑ, αἴθυια μαθ0: Ρ. 116 οἱ τῶν τέκνων ὕβριν 
οὐκ ἀνεκτὴν τὴν τῶν ἐρώντων ὁμιλίαν ἡγοῦνται: οἱ τῶν 
(υε] οὲ διὰ τὴν τῶν) τέκνων ὕβριν οὐκ ἀνεκτὴν νομίζουσι 
τὴν μετὰ τῶν (γ6] τὴν τῶν) ἐρώντων ὁμιλίλΣν 12 ὁ δι- 
δόασιν ἐξουσίαν ἐπὶ τὰ ἀδικήματα: διδόντες ἐξ. ἐπὶ τὰ ἀδικ. 

Ὁ 
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λανϑάνουσι (εἰσι Ῥαγϊδίπιβ 1112) 186 πρὸς καιρὸν 
ὀργισϑέντας: προσοργισϑέντας 248 ἀπορίαν κακίζξειν: 
ἀπορίαν 868 φωτὶ αὖ Π: φωτὶ χαὶ 418 οἱ μὲν 
γὰρ: ὅσοι γ6] ὡς οἵ μὲν γ6] ὅσῳ οὗ μὲν 48 ἔ πρὸς 
δὲ τοὺς ὄντως φιλοσόφους οὐ καλῶς (δυᾶϊίαι τοῦτο πε- 

πονϑότες): περὶ δὲ τῶν ὄντως φιλοσόφων. Τπδ5 ᾿Θοὔϊο- 
π65 ΗθΥοΒθιτιβ ἴπ ππ8πὶ οοπίπϑιθ 51 ἃ χρώμασι: ὑλή- 
μασι Ὑ6] σχήμασι ἸὉ. { τϑοῦϊιβ οτη. ϑηρίου, αποᾶ αὖ 
σἽοββθιηδ, ἀθ]θπάτπιπι ραν ὅ4 8 οἶδά τινα: οἶδα καὶ 

10. ἃ “- 1. 6. γράφω υὖ Ἦ γοῖ γράφειν ὅδ ἔχου- 
σαν ϑορθϑϑιὺ Ὁ 10. ἔ φαίγοιντο, αποᾶ ἴῃ φαένωνταν 
Ῥδπθ παυπίαγὶὺ Η, οχ θοᾶθθηῃ 98 εἶτ᾽ οὐκ: οὐκ ἴθ. 
μὴ ποιῶν: ποιῶν Θ18 ἡ μὲν γὰρ: ἢ μὲν 698 ὁ συνη- 
δόμενον: συναισϑανόμενον ἴῃ. 6 γὰρ: δὲ ΘὄὈἂ ὧν 
εχ. Ὁ θθᾶἃ νὴ Δία: ἰδίςφ ἴθ. 6 ἐπιτιϑένανι τὴν κο- 
ρωνίδα τῷ συγγράμματι: ὑποτιϑέναι τοῦτο τῇ τοῦ συγ- 
γράμματος κορωνίδι ν6] ὑποτιϑέναι τῇ κορ. τοῦ συγγρ. 
θ8 8 ᾿Ζϑήνησι: ᾿ϑηναῖοει͵ 18 ὃ λόγος δοοοδδιὺ οχσ Ὁ 
10. 6 αὐτοὺς: αὐτὸν 74 ἃ περιφέρειν: μεταφέρειν 
10. ἃ πέφυκε: ὑπάρχει 99.686 ἕταῖρον ἕτερον: ἑταῖρον 
ὡς ἕτερον γν6] ἕταῖρον καὶ ἑταῖρον ὡς ἕτερον Ὁ. οὐδέν 
ἐστιν ἢ: οὐδέν ἐστιν ἄλλο πλὴν 10. ἔ τὸ φιλεῖν --- 
πεφυκὼς (1. πεφυκὸς) --- μεριζόμενον: τῷ φιλεῖν σφοδρὸν 
ἐν ψυχῇ πεφυκὸς (γ8] τῷ φιλ. ἡ ψυχὴ σφόδρα πέφυκεν) 
εἰς πολλὰ δὲ μεριζομένη. τι 8118 οὐηὐέαη 946 ναῦς 
γὰρ: ναῦς 94 δεῖ ὁχ ϑοάθηθῃ 96 ἢ ἄλλον τρόπον γὰρ 
ἄλλων: ἄλλον τρόπος ἄλλων. οἵ. Νιοκ. ». 424 10. 6 
ἀνταπαιτοῦσι: ἐμποιεῖν 9608 πάνυ: οὐ πάνυ [ἴὈ. σο- 
φοῦ: σοφιστοῦ ἴῃ. ὃς 6χΣ Θοάθηη βΡ. ἐπείπερ οχ 
δοᾶθηαθ. ἰὮ, Ὁ τὲ 844. 1Ιἄϑιη. Ὁ. ἃ αὐτῆς: αὐτὴν 10. 
πολυχρόου: πολύφρονος 9174. 6 ἨδγΟΠΟΥ οιηθηδαίϊο- 
165 ἐνέπλησε οὐ εἰ δὲ οοὔϊοὶΒ Ὁ Ἰϑούϊοπθθ ϑαπῦ. Τίθμι 
ταῖς βωμολοχίαις Ῥγδοροῦ οοα. ΒΘΥΠΘΗΒ15 ἃ ΒΥΘΙΏΪΟ 60]- 
Ἰαΐαβ 10. 6 οὖχαι (516 Ῥγὸ οὐ καὶ) εὐβουλίαν: εὐβου- 
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ΡΒΑΒΕΑΤΙΟ ΧΧΙῚ 

λίαν μὴ εἶναι. 10. φασι: λέγουσι. 988 ἀμείνονι αὐ 
᾿: ἄμεινον 39 ἃ ὅτι γὰρ τούτοις βραχεῖά τις παρεμ- 
πίτττει τύχη: ὅτι γὰρ βραχεῖα σοφῷ τύχη παρεμπίπτει, 
χαλκοτύπῳ τε καὶ οἰκοδόμῳ. αἀπᾶθ ᾿πίθυρο]αῦδ, Θ556. α18 
ποὸπ γιᾶθὺ 990} καὶ τὸ συνεκπίπτον ἄσϑμα μὴ κατορ- 
ϑοῦντα γράφειν τε πολλάκις καὶ ἐξαλείφειν: καὶ συνεχ- 

, 3 ον Φν .2... 4 ὟΝ ἃ, .,9 -" ΄ὔ ΄ 
πίπτον ἘΠΕ ΤΉ ἂρ ἐστὶν ἔπ αὐτῷ γράφοντα πολλάκις 
γοῦν ἐξαλείφειν. αὖ 8115 Ἰφοούξ. οὐἠηθΐαη 10. ὁ ἀλλ 
ἐπιτάσει μὲν - ἔνεστιν: ἀλλ᾽ ἐν ἐπιτάσει -- ἐστιν 1040 
γένει βροτῶν τ: ϑνητῶν τε γενεᾷ  1Ὸ8 ς ἐρᾶν, ἔστι 
δὲ φρόνησις: ἐρᾶν ἔσται φρόνησις: ἐραστὰς εἶναι φρονή- 
σεως ῬΪαΐο 109 6 κακόν ἐστιν: κακόν ἐστιν ὃ ϑάνατος 

111} ϑεωροῦμεν: καϑορῶμεν 112} σε: τε 10. παρέ- 
σται: παρέξεται 110 Ὁ πρὸς τῷ: καὶ πρὸς τῇῃ:ὀ [1.9 
καὶ πρῶτον αὖ Μϑεάνίσίτδ: χαὶ τὸ πρῶτον 1108 ὅτι 
οὐ μόνον: οὐ γὰρ μόνον 1". ὁ ὅτι χαὶ ἢ: ὅτι οὐκ αἰεὶ 
10. ἢ ἣν ἂν: ὧν ἂν 117 ἃ κηδόμενος --- καὶ προορώ- 
μενος: προειδὼς καὶ κηδόμενος ---- προορώμενος 1186 
τὸν Ὀλύμπιον: τὸν καὶ ὀλύμπιον 160 ἃ πετρῶν: τῶν 
πετρῶν 1608 γόητας: γόητας ἀνθρώπους 10. 6 λαμ- 
βάνοντας δοοθδδιῦ οχ 0) οὖ οοα. Νρϑδροϊδπο π. 28 
107 ἃ κακοὺς 800. ὁ. ἡ 1Ρ. εἴδη ποιοῦσι: σώματα 
εἶναν. ἰν. 6 ὠφελούντων: ὠφελούντων καλῶν [Ὁ. ἢ 
περιπαϑῇ: βαρυπαϑῆ 108} οἴεται: τὸν νοῦν 169 
οὐδὲν 800. ὁ. ἢ 110 ἃ πιπράναι (18, ἕθγϑΘ. οοπδίδηθυ 
ῬιῸ πιμπράναι): πιμπλάναι 10. 6 καίτοι --- ἐστι: χἂν 
δέδιε (καὶ δέδιε 5) καὶ προσκυνῇ καὶ ϑύῃ (καὶ προσ- 
κυνεῖ καὶ ϑύει Απ}}.) καὶ χάϑηχται πρὸς ἴερ. οὐ ΡΠ Ὲ 
στός ἐστι 0. ἔ ἢ ὥστε: ἢ τοῦῦρ 390 ἢ καὶ μετὰ: εἶτα 
μετὰ 95928. ὃ δὴ τοῦ χαῖρε: ὅ τοῦ χαῖρε δὴ ατ88 
μα 898 ἃ εὐφημίαν: εὐφυΐαν 421 6 προσαγορεύε- 
σϑαι αὖ ἘιΒΘ 5: προσαγορεύοντες 10. ἔνιοι μὲν: ἔνιοι 
μὲν οὖν 428 ο λαμβάνειν πρὸς: λαμβάνει. 425 8 καὶ 
φυλάττει κατὰ χώραν: κατὰ χ. καὶ φυλάττει ατι886 Πϊαύτι 
Ἰαθοσαπὺῤ 4206 ἀληϑὲς ἔφη: ἀληϑὲς ἔχει γ61] ἀληϑὲς 
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4δ4 8, τἀπιτήδεια: τὰ χρήσιμα ἴῃ. ἢ γινομένης αὖ Ἐτδ5- 
τῆτιϑ: γενομένης Δ4δτ7 68 οἷον ᾿Δντιγόνου τὸ πρὸς τοὺς 

,΄ " ν Α Α »" Α στρατιώτας τοὺς παρὰ τὴν σκηνὴν λοιδοροῦντας --- τὴν 
βακτηρίαν γὰρ ὑποβαλών: οἷον ᾽άντ. τὸ π. τ. στρατιώτας, 
[ 4 " ν Αι . 9 ὅτε τοὺς π. τ. σκ. λοιδοροῦντας --- τὴν (τὴν γὰρ 5) 
βαχτηρίαν ὑποβαλὼν 489} ὁ ϑυμούμενος: ὃ ϑυμὸς 
401 " φλεγμοναῖς: φλεγμαίνων ν6] φλεγμονῦν 4064 Ὁ 
τὰς ἐν εὐχαῖς ὁμολογίας ὁμιλίας ἀφροδισίων ἐνιαυτὸν: ἐν 
εὐχαῖς ὁμολογίας ἐνιαυτὸν ἀφροδισίων, ὉὈῚ ὁμιλίας Ῥτο- 
Ρίθι. ὁμολογίας Θχοϊάονὺ 4608 ἃ ἐξαιρῶν πὖ ὙΥ: ἐξαί- 
ρῶν Ιίρῃ 4θθο. 4840Ρ 4706 εἶναι μᾶλλον: μᾶλλον 
εἶναι αὐτὰ ἰαΐα 471 α στρατιᾶς: στρατείας 10. ἃ τὸν 
λαγωὸν: τὸν λαγὼ ἴν. οὐδ᾽ ὁ γρίφοις --- μὴ λαμβάνων 
οὐδὲ οἷς δαίμων οὐκ ἐναντιοῦται μοχϑηρός: οὐδὲ τῷ γρί- 
φοις --- μὴ λαμβάνοντι μηδὲ εἷς (οἷς ΒΕ) δαίμων ἐναντ. 
μοχϑ. 4718 ὁ ποίδπαδ οϑὺ Ἰθοίϊο ἕρπετῷ τιενὶ ῃγὸ ὄνῳ 
τινὶ (ᾧ τινι Μ᾽" 3). οἵ, δυιϊᾶαβ ν. ὄνου πόκαν 4186 
πρὸς τὴν τύχην αὖ Μααν!οίαθ: καὶ πρὸς τὴν τύχην 
4ττ ᾷ Διάσια: διονύσια 478 ἑπτὰ σοφοὺς: ἑπτὰ σο- 
φιστὰξ 480 ἃ ἐκείνους καὶ ἀγαϑοὺς ἡγούμενος: καὶ 
ὧγ. ἐκ. εἶναι ἡγούμενος ἀπδθ εἴδη 4886 τοὺς ἀδελ- 

᾿ ’ ἘΠ Ὸ Ψ Α Ν' [ἐ 4 φοὺς --- χοινουμένους --- ἑτέροις αὐτοὺς (1. αὑτοὺς) --- 
ἀπωϑουμένους καὶ πιστεύοντας: τῶν ἀδελφῶν --- κοινού- 
μενον --- ἑτέρως αὐτοὺς (τν6] αὐτοῖς) --- ἀπωϑούμενον 
καὶ πιστεύοντα 10. ἃ εὐγνώμονος: εὐγνωμονούντων τγ6] 
εὐγνωμονοῦντας 491 ἃ προϑύμως καὶ χρησίμως: καὶ 
προϑύμως 5016 ὧν αὐτὸς: αὐτὸς 608 6 τῇ δὲ αἰτίᾳ: 
τῷ δ᾽ ἑκουσίῳ ὅ04}" ἐν περιπάτῳ. ἐν μέϑῃ: ἐν περι- 
πάτο ὄθδϑε δυεῖν αὐτῷ ϑυγατριδῶν: δυεῖν ϑυγατρι- 
δῶν αὐτοῦ οὐτὰ ἴα 611 ἃ σχοπεῖ καὶ ἀναλαμβάνει: 
εἴποι καὶ ἀναλαμβάνει 512 ἃ προβάλλουσι αὖ ἢ: προσ- 
βάλλουσε: δ14 8, προάγειν --- ἀπομηκύνειν: προαγαγεῖν 
- ἀπομηκῦναιν σὕτη ἰαύπ 1). 6 ἀσπαΐίρει αὖ ΒΗ: ἀπαίρει 
516} διὰ τί Ὁ αὐ οοᾶ. Χγ].: διὰ τίν᾽ γ6] διὰ τί ἡ 
10. μελάϑοου αὖ οοἄ. ΧΥ].: δόμοιο ἴρ. ο ᾿4ϑηναίους 
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αὖ οοὔ. ΧΥ].: ϑεοὺς γ6] νέους 761] ϑεατὰξῤΛῥλί δὅ1706 με- 
λαῖνον: μελανὸν δ20} γέμων: τῶν 1". οἰκίσας: 
χτίσας 10. ἔ ϑηρείων αὖ ἢ: ϑηρίων γ6] ϑηρθῶν 221 
καίτοι γε τοὺς: καίτοι τούς γε δ2δ8 ἢ ἐρῶντα: ἄρα 
ἐρῶντα ἴῃ. ἃ πρὸς πολίτας: πρὸς πόλιν 10. 6 συγχεῖς: 
συνέχεις 5206 ἃ πῶς οἷς 1. 6. πῶς; οἷς: οἷα ιὮ. ἃ 
τοσοῦτον ἀφαιρεῖσϑαι: ἀφαιρεῖσθαι δ217 "Ὁ τίνων τίς 
χρῆσις --- πλοῦτος:: ἡ χρῆσις αὕτη --- πλοῦτος, τίς; Οο- 
1015 Ὁ βουϊρύστδτη τη8]6 ποίαν 10. ἔ ἀβέλτερος 
ἴ. 6. ἀβέλτερ᾽ ὃς: ἀβέλτερε Ὁ. τοιαύτην ὃ πλοῦτος εὖ- 
δαιμονίαν ἔχει ϑεατῶν δεομένην καὶ μαρτύρων, οἷς δεῖ 
πᾶσιν ἐμπομπεύειν αὐτὸν ἢ τὸ μηδέν ἐστιν: τοιαύτην 
ὃ πλ. εὐδ. ἔχει (ἔχει εὐδ. ἘΠ) ϑεατῶν καὶ μαρ. ἢ τὸ μη- 
δὲν οὖσαν, τι] τηᾶ]6 Θχβουρϑιὺ ὟὟ οοαϊοῖὶβ Ὁ ᾿θούϊοπθϑ 
528 ἃ οἷς πάντα: ὧν τίνι τὰ 82 6 καὶ ϑυγατρὸς 
(αὉ] 46]. καὶ): καὶ (γ61 ἢ) περὶ ϑυγατρὸξς ὅ89 συγ- 

καταπλέκων: καὶ τῷ συγκαταπλέκειν 10. Κάρωνω 1. 0. 
Κάρωνα γ6] Κάρωνος: κάρβωνος ὅ42 ᾿4ϑηναῖοι παρέ- 

σχον αὐτοὺς (1. αὑτοὺς): οἵ ἀϑηναῖοι αὑτοὺς παρ. στ 
πἰαΐα 10. συναποδυόμενος (601. συνυποδυόμενος). ὃς 
τοῖς ὑπὲρ αὑτοῦ λεγομένοις ἥδεται καὶ χάριν μὲν ἐφ᾽ οἷς 
χατώρϑωσεν ἔχει. τῷ δὲ χαίρειν. ΜιαΘ. πὰπο απᾶθ οὖ 
«8118, οοἰθΥ! ργϑθρθαπῦ: συνεπιδυόμενον (ν6] συνυπο- 
δυόμενον) τὸ τοῦ λέγοντος ἡδέως προσδεχόμενον᾽ καὶ 
χαίρει (γ61 χάριν γ68] χαίροντα γ6] χαίνειν) μὲν ἐφ᾽ οἷς 
κατώρθωσε λεγομένοις. τῷ δὲ χαίρειν ἀιδθ ΠῸΠ ΤΠῸ 
ΠΟΙΉΪΠΘ Τη816 58η8, δ5πηὺ 845 ἔ νϑυύβϑατη ΠΟΙΠΘΙΊΘΌΠ 
ΒαΡΡΙθῦ: σύν τ᾽ ὀστέα δάξει (1. ὀστέ᾽ ἀράξει), αἀτᾶθ8 ἴπ 
ΟΘὐοΥ5. ῬΥΟΡύΘΥ ὁμοιοτέλευτον ΘχΟΙαοΥηῦ δὅ44 ἃ, καὶ 
λόγων ἀκρόασιν ὀλιγωρίαν: λόγους ἀκρόασιν ὅΔ4δ ἃ μέν 
γε ὑμᾶς: μέντο. ὑμᾶδ δὅά4θαε ἀλλ᾽ ἢ τὸ: ἀλλὰ τοῦτο 
γ6] ἀλλ᾽ ἢ τοῦτο 47 τινα μεγάλα: τι μεγάλα 849 ἃ 
τοῦ σώματος. ὅσον --- βρέχων, ὥμοσε σαπῆναι: τοῦ σώ- 
ματος. ὃς --- βρέχων τὼ πόδε, ὥμοσε σαπῆναι. ΝΊΏ] 
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ΠῸ5 δαϊτιγιδδοὺ ατποᾶ ορύϊμη! οὐηϊξτιηὺ τὼ πόδε. 51] οοᾶθχ 
Ὁ οὐΐδηι γϑύδᾶπι Ἰθούϊοπθη, απ8, ἸΟΟτι8 ῬΘΥΒΘΠΑ ΟΣ, ΠΟῸΝ 
Βιρρθαϊίαβδοὺῦ ὅδ ἃ καὶ χρόνον διδόναι: καὶ χρόνον 
γε Ὑ61 καὶ χρόνον γε πρὸς ἐπανόρϑωσιν. Ῥοβίᾳαδχῃ δὲ- 
δόναι Θχοϊα]ῦ, 811τ|8 Ια Δα α1410. Τιοσατη τα] ἐθπία- 
γουυπὺ ὄδδδ ἡδονῆς --- καὶ ἐλπίδος χρηστῆς ἔρημον: 
δι᾿ ἡδονῆς --- ἐλπίδος ἔρημον, αα86 {ττιδίτα οὐ Τὶ οοΥ- 
ταχὺ οὐ  ὄδδθᾷ πάντη μεταπτωτὸν: πάντη εὐμετά- 
πτῶωτον οατὴ ἰδία. 

Θυϊθιιβ αὐϑάττρ]ο ἔθγθ ρ]Όγθ5 ϑαπῦ οοαϊοὶθ Π) ῬΟμδ6 
Ἰθούϊομθβ ρθη ἴα ἱπύθουϑθ, αὐδβ ΟἸΏΠΘ5 51] 6015 
ξαθγιῦ οοτητηθπίδίτιβ, ΟΡτιβ 588π0 ΟΟὈθῦϊ δ υϊδυτσα 1ϑούϊο- 
ΠῸΠ ἰηϑύδι ΘΟΠ θοουὺ πθατιθ ΠΤ] Πτι8 γΟ]ΠΠ] ΠΟΘ ΠΘΟΤΙΘ 
ΤηΪητι5 αἴ1186. ΟΘυδτθ τη χῖτη 6. ΟΡΘΥ8 ἢ] αθ61, πῦὖ οὐ 41}- 
Θθηῦθυ. ἀθβουι θυθιη οὐ ϑοσαχαῦθ ΘΟΠΘΥΎΘΊη ΘΟΘΊΘΘ ΠῚ ρΤ86- 
βίη {1551 ΤΉ ΤΠ. 

Οοᾶοχ Ἐ' π. 1967 ποίαξαβ τηϑιιρυδηδοθαβ (0,322 » 
0,253) διὐιατϊββίγητιβ, ρούϊαβ ΧΙ 58 6011} Θχθαμ 5. απᾶτα 
αὖ ΘαΘΡποσυιβ οθπβοὺ ΧΙ 58.601}. ῬδΡΊΠ8, 29 γϑΥΒ ΠῚ 
ΟδΡᾶΧ, τϑυύϑιιβ διιΐθιη οἰγοιῦου 58 1Πἰίθγϑυθη. ἘῸ]18, 
ΟΟΟΙΟΙ5 252, ααδ 11. ΥΘΟΘΗΤΙΟΥ ΠΕΠΠΘΙ5 αποα 86 5τ1η- 
τηϑιη ρου πϑὺ γϑοὺθ ποίαν, αποᾶ 8 5ίπστι]δ, 0118, ΠΟ 
1ὔθιη βΘΙΊΡΘΥ, πϑιη ροϑὺ [0]. Θ8 ὑπππὶ [Ὁ] ΠῸΙΗΘΙῸ 
οαγοὺ, [1Ἃ0]. 141 ποθ Ποὺ ΠΕΠΠΘΙῸ, 8048 142. πούδίττῃ 
οϑὺ, αοιπᾶθ ἄπο [Ἃ0]118 πυτηθῖο θοᾶθη 148 51511- 
Ποδίβ, βαπὺ, τἴθιη ἅπὸ [Ὁ]18. ΠΌΠΊΘΥΟ 154, ὑπτη [0]. 172 
πτη. 175. ἀοβισυιδύθηη οϑὺ, ᾿ἰἴθηι ἔΟ]τπιτη 201 πύτη. 202. 
Οὐδίθυπίοπθβ ἐγ σίπία πππ5. ἀπουτμι α΄ 56Χ, ἡ΄ 5θρίθῃι, 
ιζ΄ ἄθοθπι, νη΄ ααἰπαθθ ἔο]18, οοτηρ]θούϊ αν; ε΄ οὐ μα΄ 
5615 ἀθη15. αἰθύαπθ οομδβίαὺ, απδίθυπὶβ αβ' οὐ λα΄ π]- 
{π1118. 

Οπδίθυπϊομτιθ ῥυϊσησση. αποᾶατιθ [Ο] τὴ 11{ύθγα, πὸι- 
τη ἢ (τι ΘΥΤ] 0Π15 Βισητποδηύθ τηϑητι5 δπίϊατιϑ, ποίαγιῦ; 
ααδ 1ιὐίθυϑ ᾿π Τη8ΥΡΊῚΠΘ ᾿ΠΓΘΥΊΟΤΘ βουρύίδ ᾿πίθγάτση 8Ὁ- 
βοῖβϑα δῦ 80 680 απὶ 1 Ὀττιτι: Θομιρθοῖί. Μίδμτιβ ΚΟ ]ΟΥ 
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1η1010 ΒΟΥ 510 1Π6ΊΟΘΙῚ ἸΙΌΤΟΥΤΙΠ, ΟἸἼΟΥΤΙΙ ΟΥ̓Ο 86 οϑὺ: 
66 ((πᾶθ 8 γϑυθ!β ἀλλ᾽ οἴχεται ὃ λόγος οοἰὐ. ». 1089 ἃ; 
Ῥγδθογθθβῶ ἄθϑυπῦ) 8 4 64 67 68 69 ὅ 1 
ΠΡ 9 ΟἹ δὺ δ δ8'..63:  Τπ|16 ᾿ΒΟΥΙΡῸ ἢ. ὃ 
ἀοϑισπδῦϊ, πὶ τηδΥσῖπ 6 τηϑπτ5 ἃπύϊαπδ βουϊρϑιῦ λί Ἐ 1. 6. 
λόγος πέμπτος. Ἰύθιη 'ἴπ 61 1 τηϑ ρ]η6. ΘΒ θη ΤΏΒΠΤΙ5 
δαὐποίαν!ὐ ΤΕ 1. 6. δέκατος πέμπτος. Οἱ πυχηθττιβ οἐἢ- 
ΟἸὔΥ, 51 βουιρύσιη 85 ρτῸ αὐϊηΐο 8 ΟΟΙρΡΊτητι8. ἘΟάθυη 
τη ο ΘΟΠΟΙπαΐγητι8 ἰγ18 βΒουϊρύδι, ἄθθϑθθ ὃχ 1π|010, 5608 
ααδοπδηι ᾿ἱποϑυύτη, Πϑ1η ΒΟΥ ρὕοΥτ ΠΣ) πππ]τι8 ΘΟΘΊΟΙ5. ΟΥ̓Ὸ 
ὦ ἐγ] δύϊοῖο τατ] ύτιτη αἸουῦ. Οὐαϊτι8. ΟΥ̓]Π15 γϑϑυρια βαμὺ 
ΠῚ Δι 6.008. 09.080 ὅτ᾽ ϑε 30]: 54. Τ1010 
ΒΟΥΙΡῸΙ 4, δαἀποίαίιο οχϑύαῦ ρϑυυ 18 πᾶθο Ζήτει πρὸ 
τούτου τοῦ λόγου Περὶ τοῦ Εἰ τοῦ ἐν Δελφοῖς, ἔπειτα 
Περὶ τῶν ἐκλελοιπότων χρηστηρίων. εἶϑ᾽ οὕτως ἀναγνω- 
στέον τὸν προκείμενον λόγον. 51111115 ἴπ ἤπθ βουϊρὺϊ 609: 
ἹΜετὰ τοῦτον τὸν λόγον ὀφείλει ἀναγινώσκεσθαι ὁ Περὶ 
τῶν ὑπὸ τοῦ ϑείου βραδέως τιμωρουμένων λόγος. Δο 
Υ6 γϑύῶ 1Π 115 ΒΟΡΙΡΌΒ ὐστιπιθηΐδ, 5111118 ὑγαοίαηθαγ. 
Τα] γϑρϑύπηίυ ἴῃ ἤπθ βουϊρύογττη β:πστ]ογτιη. ΤΊνι- 
118 0515 Ῥυϑϑροῃιιν Πλουτάρχου. απὸ οατοπὺ βουρύδ 
0858 4 11 19. [Τοΐὰ γ1Ὸ οϑὺ βαβουιρύθπι, ᾿πύθυ 1 
ΟΥ̓ Β5 πη, Ὁ] Υπσηατιθ δαἀβουιρύπτη. ΕἾ51 θα 118}18 ΘΟΘΊΟΙΒ 
1), ἔογίαββθ οὐϊδιη ρᾷι]ο δη ΠΟΥ, Θὰ ὕβϑηηθη ΠΟῸΠ 
αθαπαῦ τἱγύπϊθ. ῬΙΌΡΙΙ5 δοοθαᾶϊὺ σοαϊοῖραβ Υ᾽ ΘΗΘΊΙ5, 
Ῥυϑθοῖραβ 5. ΝΒ] πτι5. ΠΟΠΠ111115 ἴῃ ΒοΥ]ρῦ 5. σοὺ 
ἴπ ὅ6 608 69 ᾿ϑούϊομθβ παπᾶ ῬΆΥΥῚ τποτηθηῦ! βαρρθαϊ δῦ, 
αἴατιθ οὐΐϊδιη ἴῃ ἀποῦτιβ ῬΟΒύγΘΠ115 ΠῸΠ τη 040 οατη 1) 60η- 
βοηθ, 564. οὔϊδιη θαμπι, παἰροΐθ (αὶ τηϑποῦβ 510, 5ῈΡ- 
ΡΙού, 1 απο βαργα ϑαπηομαίμητιβ. ΤῸ] ται} 015. 108 
βουϊρίασατη σϑπαΐπδιι βουγαγιὺ νϑὶαὺ Ρ. 806 ὁ Κυνέγει- 
ρος: πυναίγειρος 5108. Σάμιος: σάμνιος 5218 δου- 
όχων ταᾶῦροὸ Ε' αὖ ὟὟ : δρυάδωΗν 419 ὁ καὶ πρᾶος αὖ 
Ὁ οὐ ρυ. πι. δ΄: καὶ οὐ πρᾶος 4148, εὑρησιλογίας: 
εὑρεσιλογίας 41ὅ Ὁ οππθ5 ἴθυθ οοδᾶ. ποβιυ! ἀαπῦ Π860 
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εἶτα δαίμονας πολλοὺς κἀγαϑούς. εἶτα ἥρωας. εἶτα ἀν- 
ϑοώπους. τῶν ἡμιϑέων. ὕπαβ Ε' Ἰοοτεϊγηδτη βουϊρύθσγϑτη 
βουγανιῦ Πᾶπὸ εἶτα δαίμονας πολλοὺς κἀγαϑούς, τῶν 

δ᾽ ἡμυιϑέων. ὕπαᾶεθ οΟἸ]Π στ αν ῥυΐσαο απᾶ8 ἘΠ  ἶτιβ 560- 
γανὶῦ συϑῦρα εἶτα ἥρωας. τὸ δ᾽ ἐπὶ πᾶσιν ἀνθρώπους" 
ἐξ ὧν ἔοικε ποιεῖν τὴν μεταβολὴν τοῦ μὲν χρυσοῦ γένους 
εἰς δαίμονας φῬτορύθδυ ὁμοιοτέλευτον Θχοϊαϊδβθ: ἀθὶπαθ 
ψοῦθα οοθσοσμτη οοαά. εἶτα ἥρωας, εἶτα ἀυθούσποθε 8 

ΠΡγατῖο αποᾶδτῃ (απὶ οὐΐδιη δ᾽ ροϑὲ τῶν δχραμπσῖῦ; ἴπ 
γεη. 260 απἰᾶοπι δ᾽ ογᾶβατη υἱάθίιυ) δααιύα ἔα15560. 
4108. συνεξαπατουσαν, τἀπᾶ8 ἔ80116 ΘΟΥΥ. σπτη ὟΥ συνεξά- 
πτουσαν: συνεξαπατῶσαν 4206 ἀσϑενὲς τιῦ ργ. τη. ὕ6Π. 
2580: εἶνΆ.1 ᾿4σϑενε 4348 τις αὑτὸν: τις αὐτὸν 
428 α τὸ αὐτῆς μέσον ποι τὸ αὑτῆς μέσου αὖ οὁποίαγι ΥΥ 
480 ἃ ἀναλιχμωμένοις: ἀναλισκομένοις 10. οὕτως οὖν: 
οὕτως οὖν τόδε 4384-ς ἀνθρώπους: ἀνθρώπων 

Πδπΐααθ ἀπᾷ ΤΠΔΠῈ5, ΠΙ51 αποᾶ Πϑιᾶ γ87Ὸ π|. 18- 
σομὐϊου, ᾿θούϊοπιθτιβ αὐ τ15 ἀθ] ὐ]5, ἴη πὐατα δαὺ ΒΌΡΥδ, 
ΒΟΥΙρϑιῦ 5188. 

Οοαϊοοι Ο π.1985 δοουγα ββίσηθ τοῦ βο]ϑὺ ἀθβουιρϑιὺ 
Τυθαϊπβ. Ααάδθπᾶδ βαθὺ π8θ0θ. ἘῸ]. 288---248 ν ὁοη- 
ἐϊπϑύθ 110611π|5 π. 21 βἰσπαύμβ, απ61ηῚ Θχοῖριῦ βουρύστα 
44. υἰΐα]ο οτηῖ58ο0, 564 αὖ ΤΌΤΟ 5ουἹουθύθ βρϑῦϊο γᾶοαο 
τϑοῦύο. ΟΘυδύθ ᾿ἱπᾶθχ ῬΥΘΘιΉ55τι5 16 ΟἸἸϑιῦύ. [Ιούδ ΠΟΠ 
εβδὺ βϑυρβουιρύμπηη, 566 δαὖ δαβογιρύπτη δαὖ Ρ]θυτιτηατι8 
οἸϊβϑατη. ΤΊ Ὰ]1 ΠΙΒῚ ἴθ 12 17 ποὸη τϑρϑύπηϊαν. Αο 
αποα τηδχίτηστη οϑὺ 1Π 110610 απ 8610 8106 7 δέατιθ 
ἴῃ σϑύθυῖβ ᾿πβου 11 παραμυϑητιχὸς εἰς τὴν γυναῖχα τὴν 
αὐτοῦ διὰ τὴν τοῦ παιδὸς τελευτήν. αἀπ]ατιθ προ υθοῦαβ 
δύ, αὖ αἱ ἴῃ γοΥὈ 15 χαὶ αἰκίαν" οὐδὲ ἦν πα (Ρ. 608 1) 
ἀρβίπαύ, ἀσαρ]θχσ οϑὺ υϑοθηβίο, δ᾽ΐοσα ἃπίϊατιἃ, ἴπ ΠΟΟ 
ὍΠῸ ΟΟΟΙο6 ϑιρουβίθβ, δἰΐθσα, απ88 ἴῃ ΟἸΉΠΙτι5 ΟΘἰΘΥῚΒ 
δα δοὐδίθυη ποβίγαπι τηϑηβὶῦ, τϑοθηῦου. ΟΡΘΥδΘ Ῥυθυϊ τη 

δῇ ἤᾶπο ὙΘΟΘΗΒΙΟΠΘΠ ΠΟ ΔΡΡΟΠΘΙΘ. ΡΥΠΊ8, ΤΠΒ ΠΤ 
ΒΟΙρϑιῦ ααθηι αϊοπηΐ ἰθχίππι, δ]ύθυϑ, ἡ ΟΥ 564 5815 

ἢ 
ἣ 



“, 
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προῳ ΒΆρΥα, οοΥγοχὶῦ πππο ἴῃ τηοάπιη: Ρ. 608 ἃ παρὰ 
ἧς ( ἐχέτω αι 

τῆς ϑυγατριδοῦς γεγονότα δὲ καὶ τοῦτο ἔστι πάσης] 
καϑεστῶτος 

1π τηδρ. ΒΟΥ ΟΒΙῦ τὴ. ὈΥ]Πη8 ἐπὶ τοῦ γεγονότος 
καὶ τέχνων οὖσα ταύτη 

δὲ αὐτὴὸόή παίδων κοινωνήσασα τούτοις δέ παρέ- 
ὄχεν ἀφορμὴν οἶδα] 'π τηᾶγρ. τὰ. αἰΐθσα. ῬῬοβὺ ϑέσϑαι 
ἴῃ οοπίθοχυθ ἀαὺ ρυ. πιϑππβ Π860: ποιούμενον ἐν αὐτῆι 
παρέσχεν ἀγαπητοῦ (θχ υ οἴἴἶθοοιϊῦ ν τη. αἰζθυϑ) διαφερόν- 

ον τις τῆς 
τῶς μοι γενομένου ἰδία χαὶ τὸ εὐφραῖνον αὐυτον 

τε ὧν ἀτεχνῶς ἄσχο ἅμα 
καϑαρον εστι εὐκολίάν ἀλλὰ καὶ ἐκέλευε 

. Ἂν ᾿ μω δ Χ τὴν τιτϑὴν διδόναι καὶ προσεκαλεῖτο ὑπὸ φιλαν- 
μεταδιδοῦσα τῶν καλῶν ὧν εἶχε 

ϑρωπίας ὥσπερ ἐγίνωσχε καὶ εἶχε τὰ ἥδιστα οοίῦ. 
πάλιν οιτὸ 

ἀλλὰ καὶ δέδια μὴ κρανείης οἴχετ᾽ ἀεὶ φεύγουσα 
αὐτὴν αὖ οἴηπθ8 ρΥῸ λύπην δεῖ οχ ἀεὶ ἔθοϊν τ. αἰύθυϑ, 

ψ᾿ αλεῖ 

γὰρ Ῥγο δὲ προς τῆς ἑταίρους μηδ᾽ εγκεκλεῖσϑαι 
ταπο ουσιν 

πολλαπλασίαις ἀντιδιδόντας καὶ ϑαυμάζοντες 

ἀνείληφας πένϑιμον 
ἤλλαξας ϑεραπαινίσιν ἕ “τιμέλειαν 

οὐδὲ ἦν πα ἀμορφίαν καὶ αἰκίαν 

Ωυοᾶ 51 5᾽τη1165 ὙΘΟΘΉΒΊΟΙΘ5. Οὐϊδηι 1Π 8.115 ΒΟΥΙΟΌΒ. ΠΟΒ 
Ταἀιποθηύαν, ἀθθρουδπάθτῃ οϑῦύ. ΑἸ] ΘΧΘΙΏ}0]8 νἹᾶ. Ρ. 8ὃ ἃ 
ὅπερ: ὃ Ρ. 6 περὶ τῆς ἐλευϑέρων. τῶν εὖ παίδων 
ΒΈΌΡΥδ, ΒΟΙΊΡΒιῦ τη. δηθαα8, 10. κατὰ ργ. πι. αὰο α6- 
1οῦο ϑϑᾶθια 800. ἴπ πιᾶτσ ἔπειτα, ατιοῦ τη. ϑηίατιδ, 51 πη] 
ἄρθ]ϑυϊθ δίαπθ ἴπ ὑθχύα 801. τὰ 106 δαίτῃ αὖ ατο- 
15: διαίτῃ 910 ἀνειληφὼς: ἀπειληφὼς 89 ἔ ἄγαν- 
ται: ἄγονται 1128 ὁ αὐτὸ (1. 6. αὖ τὸ) ΡΥ. τι.: αὐτὸ 



ΧΧΥΠῚ ΡΒΑΒΕΑΤΙΟ 

τὸ 10. ἃ ἀγνώμονι αὖ οοα. ΧΥ].: ἀνοήτῳ 1129 96 
ὑποσημαίνειν τὖ οοἄ. ΧΥ].: ὑποσημαίνων 1180 ἄγνω- 
σία καὶ ἀδοξία: ἀδοξία καὶ ἄγνοια 10. πᾶσάν τε αὖ 
οοᾶ. ΧΥυ].: πᾶσαν 

Οοᾶθχ Ῥαδυβιπαβ π. 1211. Ησπο Ἰυτ ἀπ8, ΟἸΤὴ 
οοα, Τὐρβιθηβὶ π. 7 1ἄθηη υἱῦν ἀοοὐϊββισητιβ 1ΠΠπιβϑύγανιῦ 80 
ΠΡ6] πη 6 ργοΐθοιῦ 8 ἰπ νυἱἰσύπθα οοπθα δ. 106. οϑ θυ β 
βουϊρὺϊβ (46 10 αὐἱᾶάθτη, πᾶτα ἀθ 7 π1}}} 41010) Τπαϊοίτιτη 
ΤΥΘῸΪ πος οδὺ: 110611π|8 ϑπΐτη 46 Οὐγϊοβιζαῦθ αὖ θιηθη- 
ἀδύϊου οοαϊοὶβ Ππὶὰβ. ΟΡ61186 ουϑᾶδὺ δᾶθο ρϑιοϑθ ὈΓΟΡΙΙ 
Ῥοπὶ οὐἕοσέύ, αὖ ϑὰπιὶ οχ θοᾶθῃι ΠΌΤῸ ρυϑθβύθ ]55110 
αἴχαθρ δἸδουττη ρῥγοΐθοίθτα 6556 υἱσ ογϑᾶδιη" (υἱᾶ. 9 
ῬΙαΐδυοη 11061115 ααἰ 1π οοα, ΤΙΒΟΠοπουῖ. ὙΠΟ τηϑυπὺ 
ἀϊββοσύ. ρ. 4). [1ῃ Ναυγδίϊομθ ἀποσπθ “46 οὐ] 5 ποη- 
Π1115 ῬΑΥ Β᾽ 15 π860 αἰχῦ: Ομ ἃ αποᾶ πθ 605 4αϊάθηη 
ΘΟΘΙΟ65 ααὶ ἄπο γ8] {118 τηοᾶο Δουδ]δ, διηρ] θοῦ 
οἰάθυη ππὶ ἔομτ! ῬΟπῸ ᾿1πϑἰϑίθυθ θχθιηρίτπι ΤΊΒΟ ΘΠ Υῆδ- 
Ἡσπτη ποὸ85 Θἀοσθῦ: οαϊπ8 αἰύθυτισι βουιρύστη ορύϊπιϑθ, 8]- 
ἔθγατα (6. Οὐτ]οβιθαθ) ρθϑβίτηδθ ποίδθ θ888 ἴῃ ἀἼ5βθυ- 
ἰαύϊοπθ βαρτα οἰὐαύδ, τηοπϑίγαν!." Οπδθ ἐδηύατη ἀρϑϑὺ 
αὖ φῬγυόῦθιη, αὖ Θαπᾶθηι ἔομύΐθη ἴῃ ΟἸΏΠ]θ8 απ86 ἴπ 
παἴτοατιθ ΟΟα]66. ΘΟΠΒΘΥΥΘΔΗΥΠΥ ΒΟΥ 5 1558. ΘΧΊ ΒΟΉ Θ 1. 
Ναη απ886 ἴπ 1110 1106110 (3) Ῥγορυῖα βϑαπῦύ, 1. 8.. Ἰϑοέϊο- 
65 απδθάδηη ῬγΌρᾶ8 οὖὺ φῬπθΠ86, ὙΘΥΌΟΥΤΙΙ ἰὐϑηΒρΟ51- 
ἐϊοπθ5 σϑοίδθ δαὺ ἔβ]βδθ), θϑᾶάθιη οὐΐδη ἴῃ ΟΘΟθυΙΒ5 
ΒΟΥΙρΡΟΪ5. Θαπάθηῃ ἴπ τηοᾶπτη ρᾶγϊζθσαπιθ οὐοιαγαπί. Κ᾽ 8- 
γτιτα ὕδιηθη ἱπ ΠοΟ 1106110 πῈ}18 Θοιηρδγαῦϊο γυϑ] πα ατύθτ, 

1) Οοπξου οχ. οδυβῷ Ὁ. Τό Ὁ σταϑμΐξδ Ἢ πακία πᾶσιν 

19Ὁ τὰ ἴχνη Ἢ ἔξω 852 συναισθάνεσθαι! ΕἸ 880 ὑπὸ 

τοῦ λόγοΟΥΎ, ΟὟτε 10. ἃ ποιήσεξϊΙ. Οἷς ἴ.6 πραότητί 
ἔν 

Ἔοικεν 848 ἐθϑέλεΙ!" Ἡμῶν 886 συναύξεξ!Ι, ΟὝτως 
80 ἃ προσίεντά!, ᾽4λλ᾽ οἷον Θυδ6 οὐιηΐα ν6] πἰδίιβ στῶ- 
Ὑἱον Ἰουίουυθ υἱἱ] οοᾶτστῖς. ΡΊυγῶ σἱᾶθ δρπα ΤΎΘαα1,. 
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ααϊα, ορύϊμηθβ οοᾶθχ 1), αποσθτη ΘΟΙ ΡΥ] ΟΠμΘτη [118 
ἸΙσοσθῦ, ὑη8η| ΡΘΟΊΠδ ΘΧχ ΠΟ βουϊρίο βθύγαυνύ. αὖ 
ΤΟ] ΤΙΟ5. 1156 6 1 τη60 ααϊᾶθηη ᾿πα]οῖο ρυορυιθύδ  οτι5 ρυδ6- 
αἰΐοβ 11061105 ΘΟ δ ΘΠ 1ΠΕΘυΪοσο5 νυἱαθηῦασ. Θαΐη 
οὐδ 51 11 115 ΒΟΙῚΡ.5 οοὔθχ Π) πῸ5 ἀθβυϊ υϊδδθῦ, Πὶ ἅπὸ 
ΘΟΘΊΟ65 ἀπο65 ΟρύϊμἹ οχιβυπτηδυθηΐτσ. ΟἾ]π5 τ ὶ ΘΧΘΠΊΡ]Ὸ 
βιαηΐο Ρ. 49 ἃ ὑπορρέουσιν: ἀπορρέουσιν δὅ0 Ὁ ὑπομέ- 
νομὲν: ὑπομένωμεν (Π)) γν6] ὑπομενούσης γ6] ὑπομένουσι 
ὅ2 ο τρίγωνα: καὶ τρίγωνα ὅ06)} περιτνϑέντες αὖ Ὁ: 
περυϑέντες ὅθ6 μὴ ἀχϑόμενον υὖὐ Ὗ : ὡς μὴ ἀχϑόμε- 
γον ὅτᾶα κολακεία διασύρει: κολακεία (γ6] κολακείᾳ) 
διασῦραι (ν61 διασύραι) δ8 ἢ ἀπολειπόμενοι: ἀπολειμ- 
πανόμενοι (τη. ΡΥ. Π)) γ81 ἀπολιμπανόμενοι 689 8 ἐπαι- 
νῶν εἴη: ΕἾ Ἔπαινῶν (568 1. 6 οὐδὲ γινώσκειν παπᾶ 
τϑοῦθ οτη. οἱ. Ρ. 1710) 60} τί δὴ αὖ Ὁ: δὴ τί 618 
ἐγγένηταν αὖ 1) οὖ τη. 5. ἵδη. 260: ὑπογένηται 62} ὃ 
χόλαξ ἡμᾶς οὐ λήσεται: οὐ λήσετΆ1 Ἡμᾶς ὃ κόλαξ 
θὅδ πρὸς τοὺς ἄλλους: πρὸς ἄλλους Θ7 6 τι ἔχειν 
ῬΥῸ τὸ. ἰὈ. 6 περιβαλεῖν: περιβάλλειν. Νῶμι 5ΘΗΒ.5 οϑῦ 
περιβαλόντα κατασπάζεσϑαι. Ο8 Ὁ προφερόμενος τι ἢ, 
ΠΪΒῚ αὐοα ὈΥΪᾺΒ5 σ᾽ 1Π ταϑιχδ, δῦ: προσφερόμενος 1}. ὁ 
βδελυρίας αὖ ἢ: βδελυρία 69} ἀγυμνασίαν τιῦ τη. 5. 
γ΄": γυμνασίαν τ0 ἃ τε γένωνται: γένωνται 18} 
ἑτέρου αὖ Ὁ: ἑἕταίψξον 174} ἐγὦδ᾽ 1. 6. ἐγῴδ᾽ : ἐγὼ δ᾽ 
(Ὁ) τοὶ ἐγῶδα. ἘΠ 41118 1ο615. 6] 1βίοπθιη τϑούϊαβ δᾶ- 
διρυὺ 50108. 

Τιϑούϊοπθϑ ἰηὐθυροϊαίδθ σαπὺ πα: Ρ. ὅ0 6 οὐκ ἔσται 
εὑρεῖν: οὐκ ἔστι λαβεῖν δ2 Ὁ μεταιωρούμενον: μεται- 
ρόμενον ((οΥΥ. μετερώμενον οὕτη ΠΙΟΡΘΟΪ10) ὄδϑο δι᾽ 
ὁμιλίαν ξαυτὸν: δι᾿ ὁμιλίαν ὅ8 6 οἵ δὲ βουλόμενοι --- 
ἡδεῖς ἅμα καὶ πιστοὶ καὶ ὑπὸ τοῦ --- δυσχεραίνοντες, 
ἀλλὰ συμπαϑεῖς π. καὶ συμφυεῖς γινόμενοι οὐδὲ τῶν 
ἀβουλήτων --- ἀξιοῦσιν ἴδ, ῬαΥΊδΙπτι5. οὐ ϑατη βθαπθηΐθϑ 
Ἡδυ]οίϑηιιβ ὅ660 οὐ τιᾶῦσσ. Α οὐ ψοββίϑῃϊ: ὃ δὲ βου- 
λόμενος ---- ---- ---- ἀξιοῦσιν δι τπιπτι5 Π): ἴῃ ΟΘὕΘΥ]Β. ΟἸΠΪ8, 
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ὍΘπΘ, πἶβὶ απο σγϑῖρᾶ τοῖς χείροσι μᾶλλον ὑποκρίνεται 
χαίρειν ἀρ ὄδδ ἃ ὑποβάλλειν: ὑποχκρέκεν δ8θ ἃ 
εἶναι καὶ: ὄντα 68} ἐξελαύνουσι τὖ δ" οὐ τπᾶῖσὸ Υ΄: 
ἀφοσιοῦνται 68 ἢ εὐεργετεῖν: εὖ ποιεῖν. ῬαυΪο ἀπίθ 
αἰχιῦ εὐεργετεῖν 64 ἃ ἀξιοῖ --- παραιτεῖται τὖὖ οοΥΥ. Ἡ: 
ἀξιῶν ---- παραιτούμενος αα8θ ἃχίθ Θοππησθπᾶδ, ϑαπὦ 

στη Ῥγϑθοθθπίθτι5 68 ἃ ἀπαρρησίαστον ὄντα παρ- 
ρησιάζεσϑαι παρὰ τράπεζαν ᾳὰ88 οὐπηϊ αἰ Που]αῦα σαγθαῦ 
588 νἱχ σϑηθίηϑ, ϑιιπὺ: ἀπαροησιάστου τὸ παρρησιάζεσϑαι 
παρὰ τράπεζαν 1. 8. -ἡ παρὰ τράπεξαν παρρησία ἀνδρὸς 
ἐν τῷ νήφειν ἁπαρρησιάστου οὐχ ἔστι γενναῖον Ὑγ6] απ88 
Ῥυδϑυθὺ οοᾶ. Ῥδυϊβῖπτθ 9 1. συμβουλεύσας: κελεύσας 
11 ἃ δεῖ σφόδρα φυλάττεσϑαι --- τὸ μὴ παρεπιδείκνυσϑαι, 
ΟΥ̓Ἶ550 βουλομένους: δεῖ φυλάττεσϑαι --- τοὺς ({{ὰ Ὁ τὖ 
Ὑ ρῖτὸ τὸ, ππᾶ8 1118 Θουγθοίϊο) μὴ παρεπιδείκνυσϑαι --ς 
βουλομένους. 15} ἔμπυον (δα! 50.) περὶ ἧπαρ ὠμον 
ἐμπύου τὸ ἧπαρ (ΠΏ) γε] ἐμπύου περὶ ἧπαρ 

564 οὐΐδηι ἴῃ 1106110 6 συυ]οβιταΐθ 588068 501π85 (Πδτη 
46 ΤΑΡΒΙΘΠΒ1, ΟαὙΘΠῚ 1086 15 ΠΟῸ ϑβουρῦο ΠΟ ΘΟΠΠ]], 
ΤῊ1Π}] ΠΟῚ ΞΘΙΏΡΘΙ σομβίδ!) σοπῆντηδῦ Ὀοπᾶβ ᾿θούϊομϑϑ 
οοαϊοῖα Π, νοὶαῦ Ρ. ὅ1ὅ ἃ ὅσσον: ὅσον 6610} ἀπέ- 
δωχεν: ἀποδέδωκεν 10. ἢ γινόμενος: γενόμενος 5611 
κωμωδιοποιὸς: κωμωδοποιὸς δ20} καὶ ἄνευ δὲ: καὶ 
ἄνευ ἴρ. ϑησαυρὸς: ϑησαυρισμὸξ ὅοΙτι5. (ΥὙ6] 5011) 
μ8θο: ρ. ὅ10 ἃ τροφῆς πολλῆς: πολλάκις τροφῆς. 6ε- 

παΐπα Ἰϑοίϊο γἱᾶ. ἔπῖ586 πολλάκις ΤΡΟΦΗ͂Σ πολλῆξ 
10. καίτοι τό γε: καίτοι γε τὸἄ 517 8 ἡγεμονιῶν Β᾿ΘΙΒΚῚῚ 
οοπῆτστηδί οὐΐδιι ἤ: ἡγεμόνων 618 ἃ ἀποϑανεῖν ἂν: 
ἀποθανεῖν 520 ἃ προσσταίη εὖ Ηθδγνγογάθητιβ: προσταΐη 
ὅ21 8. ἐν τοῖς ἀχρήστοις μηδ᾽ ἀπαμβλύνωμεν: ἐν τοῖς 
χειρίστοις (Ὁ) γ6] μηδ᾽ ἀπαμβλύνωμεν ἐν τοῖς χειρίστοις. 
Ἡθοίθ Ῥαυβιπσ8, Π181 αποα αἸύθγα ψϑυθογτιαι ΟΟ]]Ο δ 10 
Ῥυδϑίδσοπᾶδ, δϑὺ: μηδ᾽ ἀπαμβλ. ἐν τοῖς ἀχρήστοις [1Ὁ. 
τοὺς πόδας αὖ ἢ: ἢ τοὺς πόδας 621 ἃ ἀπ᾽ αὐτοῦ: ἀπ᾽ 
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αὐτῶν ὅ22 Ὁ σωφροσύνης αὖ ἢ: σωφροσύνην 568 
10. ποιοῦμεν ΗΥῸ ποιοῦντες Οοτγθοίϊο υἱᾶ. 6556, αποᾶ 
ΤΩΌΠΘΟ ῬΓΟΡύΘΥ ΤΥΘυιΐατη. ΤυΘοὔ!ΟΠ65 δτιύθηη ᾿πέθυρο] αἰ 5, 
αὐὑδ8 ΤΎΘαΙαΒ 1. 1. Θμ θαυ ῦ, 851 ΘΧΟΘΡρΘΥ5 Ρ. 818 ἃ. 
ὅ20 " (αὶ π1}}}} οχ Ῥαυϊβίπο ϑπούδθιμι μα 060). 622 ", 
οθύθυαβ ὀοπῆσγμηαῦ ῬδυιβιπαβΒ. Ουϊθὰ5 δάδοηάστη οϑὺ 
Ῥ. ὅ28 ἃ προσαγωγέας Ῥτο προσαγωγίδας - 

Εχ ααϊθαβ ΘΧΘΙΉ0]18 ϑὐΐϊδηι ἀ4θ ὈΥΪοσΘ 1106110 (8) 
ταατοῖτιι ἔθΟΘΥΘ ρο5515. Ηβδο ϑαυϊᾶθηι αδθβύϊομθ τπϑιο 8, 
οατῃ αΠΠΠσθηὐϊδ, ῬΘΥΡΘΙη58, 1πύθ6]16Χ] αὐγατη 86 σΟοαΊθθ οχ 
Ῥοπο ἔοπίθ, 564 τη] 015 ἸΟοβ ᾿πύθυροϊαΐο ἀποῦατη 6586: 
τηδσηδ, ἸσΊ] οαπὶ οϑαὐοπθ ΔΒ] ΘΠ θη Θ5856. ΠΘαΠ8 
ΒΘαΘΘΠσΠι, ΠΙ51 ὉΡῚ βϑηὐθηὐαθ γ]8 οὐ μἰδίιβ οοσδηύ. 
Τύδαιθ πὸη ργοθϑύτι Γ1}1 ααϊ θη ΥὙἹΥῚ ουτι 1 15511}1 ἀθ 
Θ8; Υ6 ποτ; ΠΘΟαῸ1Θ Τη8 015 απᾶ8 46 Τ)ϑιη θυ! Πτιοδ6 
ἢ86. βουϊρϑβιὶῦ (ρ. 26 Ζυγν Οββοβίοηίθ ἃ. ΤΠ θυ] θἴθυιπρ γοπ 
ΡῬΙαί. Μογ]Π1ἃ 111) Ρ]θυδαθθ ἱπιπιβύα; φοοια!ν ᾿ᾶθ πη ἔθγ6 
αὐοα οἸτπι ΘΙΠ ΘΠΊ510. τοῦ ΒΠΡΘΙΊΟΥΘΒ5. οὔ ύαπι, 46. 8:06- 
Ῥῃδπὶ δποίογιαὐθ Πάθασθ ᾿πα]οϊπτη [8 οΙ ΘΗΤΙ. 

9 ΑἸθγοβΙᾶ πο π. 82 βουιρϑιὺ τάθτη Ρ. 10 ἀϊββουία- 
{1015 αὐι81| ΒΌΡΥΘ, πιθιηοταγι. ἀαάθηᾶα απ πᾶθο. οᾶθχ 
οϑὺ ρυϑθβύδη ]551Π|18 Τ]ΔΧΙΠΘΟΘ απδτη ὑθυεϊα Τη8ητι5 
ΒΟΥΙΒΙῦ Ρ815, ΘΧχ Θοάθιῃ δυομθίυρο 80 θη. 127, 14 αποᾶ 
ΘΧ ΟΟἸ]αύϊοπθ ἴβο116. ΟΠ] στῦαν, οὐδ. Τ107Ὶ ἰσιύυν 29 
94 δ2 δᾶ Πῦπο ὁοαϊόθιη ΘΟΥΤΊσΘΠΩῚ οδδύϊσαπάϊαθιθ ϑαηῦ. 
οση ὑδϑιηθη 1Π ρᾶγίθ αποατιθ, απϑηι ΡΥ. τηϑπτι8 θχ- 
ΒΟΥΙρΡΒΙῦ, 11061}1 π. ὅ9 60 1Π5]0 110] Θ᾽. ΤΟΙ 6 η0] ϑαηΐ, 
αὖ ΠῸ]]τ15 811π5 οοαθχ 51, αἰ θὲ βουιρύδ, τη611π|5 ὑτἃ- 
ατἸάογιῦ. Οπδηύπτη αὐ11ὑα15 αὐὐα]ουῦ οχ ἀπὸ ΘΧΘΙΊΡ]ΟῸ 
ἔθιο 116. 1πὐθ]] σία, οοπου ᾿. 18, ἂρ. 21 (Ξξ ρ. 808 6 
809) Θοαϊθϊοπῖβ Ηθιομουῖ, ὉὉῚ ϑιηθπαδίϊοπθα ΧΥ]ΔΠαΙΊ, 
Ὑνγύξθπθδ 11, ΠΘΙΒ.1 δαὺ οοπῆνγηδί αὖ τ] 6] ]ΟΥ̓Θ5. 5071- 
Ῥύσγαβ βαρροαϊθεῦ. ἘΠ ὁορῖα ὑθβϑυϊπ Π]ΟΥ τὰ 58.015 Πα 60 
ἢ. 1. ποηπτ1ὰ αὐΐα]1558θ. 64 Ῥυϑθυηομθπθ τι οϑὺ Π6 

ΟΠΙΡΟΙ]οσα 29 84 52 59 60 ρυϊτηστη τηϑχῖηθ δα ἤππῸ 
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ρΡϑυίπηαπθ δὰ ὅπη. 611, βθουσπάπμ οὖ ἰθγξατη δ ἤππὸ 
οὐ δὰ ὕβη. 127, αὐδγίθτη οὗ απϊπύσμη δα δαπάθιη οὖ 
δα Ἄεη. 280 ρᾶγΐθῃι, απ ἰδγύϊα τηϑπι8β ΘΧΒΟΥρδιῦ 
ΘΟΥΤΘΧΙΒΒ6. ΕἸΧΘΙΡΪα ΘΡΡΟΠΟ 886: Ρ. 122} ὑμῖν αὖ 
γὺ οὐ Μ (ΞΞ Μοσίτϊδουβ): ἡμῖν [Ρ. ἃ ἴδοις αὖ 
δὲ Μδανισιαβ: ἴδης 124 ἃ παρασκευαστέον αὖ Υ: 
προπαρασχευαστέον Ὁ. καλούντων: παρόντων ἸὈ. ἃ 
φασιν αὐ Ν' οὐ Ε: φησιν 10. σὺ δὲ τη. 5. ΑἸ. 
αὖ Μ: οὐδὲ 10. 6 δὲ μὴ αὐ ὃ: δὲ μηδὲ 125 ἢ 
ὀρέξεις αὖ Ἐ!: πράξεις 10. ο ἔλεων αὖ Υὅ: ἵλεω 1268 
προσεφιᾶσι: προϊεμένων γ61] προϊέμεϑα 10. 6 μετὰ τοῦ 
αὐ Η: μεεὰ 1278 φύει: φύσει ἴρ. ἢ Τιμόϑεος εἶπε 
- δεδειπνηκὼς: Τιμόϑεον εἰπεῖν --- δεδειπνηκότα Ὁ. 
᾿Αλέξανδρον --- ἀποπεμψάμενον ταὶ ϑίοραραδ: ᾿“λέξανδρος 
- ἀποπεμψάμενος 1Ὁ. ὁ ὑπεξαιροῦντες αὖ ὟΥ : ὑπεξαί- 

2 - 3 ᾽ 3 - 

ροντὲς 128 Ὁ διατρίβειν ἔπ᾽ ἀχτῆς: Ἔπ᾽ ἀκτῆς δια- 
τρίβεν ἸὈὉ. ο τῶν τοιούτων ἕκαστον: τῶν τοιούτων 
10. δ ὑφ᾽ υὖ ϑα]τηαβίαβ: ἀφ 180} τὰ ἐχτὸς αὖ Μ: 
τὴν ἐκτὸὸ ἰν. 6 οὔτε πλοῦν υὐ Η: οὐδὲ πλοῦν 1382 ἃ 
ἐστι κατὰ αὖ Ν: ἐστι καὶ κατὰ 138.6 μετὰ τὸ: μετὰ 
Ε “᾿ ι ῖ Ὁ δὶ ι - ΕΠ Ε 
10. ἢ νικητικὴν αὖ γύ: ἢ πκινητικὴν Ὁ. ἔχοντα: ἔχουσαι 
134 ο χαραδρώδεις: ταραχώδεις 10. ὀρέξεσιν ἐοικυῖαι 
αὖ Β: ὄρεξιν ἐοικυῖαν 10. α ἐναπολήψεις αὖ Η: ἐναπο- 
λείψεις 186 ἃ τῷ χαίροντι αὖ ὙΥ : τὸ χαῖρον 1Ὁ. 
σπουδάξοντι αἱ Ἠδ]τηϊα5: σπουδάζον 1510 καὶ πικρὰ 
χαὶ δριμέα τὐ ΌΆΘΡΌΠΘυτι5: χαὶ πολλὰ καὶ δριμέα το] 
χαὶ πικρὰ καὶ γλυκέα 10. ἀμεταμέλητον 5015 Υ": 
ἀμετάβλητον 10. ἃ μιχρὰ αὖ Μ: καὶ μιχρὰ 189 8 
τυφλοὺς αὖ ' οὖ Κίοραριβ: τυφλοῖς ιν. ὁ καὶ τοῦ 
5015 Ὑὺ 5αρτᾶ ξογϊρύππι δαροὶ: χαὶ τῷ 142} ὅτι 
πᾶν --- -- μᾶλλον: πᾶν --- ποιοῦσαν (ποιοῦσα γ᾽ Υἢ) 
φεύγειν καὶ παραιτεῖσθαι. μᾶλλον δέ  Ιῇ. ἃ καὶ τὴν 
αἱ Ὑ᾽ οὐ Κίορδθιβ: ἀλλὰ τὴν 10. 86 χρατεῖν δὲ: 
κρατεῖν δὲ δεῖ ἴῃ. τῇ εὐνοίᾳ δίκαιον ἐστιν: τῇ εὐνοίᾳ 
148 Ὁ τῆς μητρὸς: μητρὺὶ 14θ8 ἀλλὰ καὶ τῶν: ἀλλὰ 
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τῶν. --- 1146 λοιδορησόμενον αὖ Οοθοίαϑ: λοιδορούμε- 
νον 1788 πρὸς Ἱμέρα αὖ Ν᾽ 1. 6. πρὸς Ἱμέρᾳ: πρὸς 
ἱμέέξαν 1160} πρέσβεις: τοῖς πρέσβει 1886 τίνος 

σον αὖ Ν᾽: τίνων σι 1840 αὐτου ΑἸ. πολυ- 
πέρχων ΄. πολυπέρχης οοἰογὶ 191} 8 Ἱδριέως αποᾶ 
ΧΥ]. οχ Υιυύ. Αρθβ. ο. 18 γοϑσαιν ἀποιῦ ἰκριέως ΑἸη0.: 
ἱκαριίως 197 ἃ Κουίντιος (1. Κοΐντιος): κόϊντος 206} 
παρερχομένου αὖ Μααν] σία5 οὐ γι. 865. ο. 11: περιερχο- 
μένου 10. ἦν ἡ νίκη αὐ τύ. 465. ὁ.89: ἡ νίκη 212} 
συμπεριπατοῦντας αὖ Υ΄: συμπαρόντας 214 6. νοήσει 
γ": οἰήσει, 215 8, πλαστὰν μήτε γραπτὰν υὖ Νιῦ. Αρ68. 

υ 

6. 1: πλαστὰν 211 ὃ μαχομενος 1. 6. μαχομένους αὖ 
ὟΥ: μαχομένος 2186 δι᾽ ὀργάνων φωνῆς Ν΄: δι᾽ ὁρ- 
γάνων φωνὴ (Ατη}.} γ6] ἡ δι᾽ ὀργάνων φωνὴ 2198 
τὴν στρατιὰν αὖ (Ροίτι5: τὴν στρατείαν 231 ἃ ἀσφα- 
λέστατα υὖ δ᾽: ἀσφαλῶς 228 ἢ ἔλεγε αὖ γ": ἂν ἔλεγε 

᾿Ω26} ἢ πτάμεν 50Υ1ρ51 ὁΧΣ ἡλαμὲν (510): ἥκαμες 229 ἃ 
ΟΡΘύδθ ρυϑύϊπτη σἱαθῦτπι μποῸ ἈΡΟΡμὐπθστηδ πὖ ἴπ ΟΡ ὑ 115 
σΟΘΙΟΙθα5 ἔογύαν, ὑούπιη ΔΡΡΟΠΘΙΘθ. ΑἸηρΥοϑβιπτιβ ἰδ 
ΒΟΙρ51ὺ: Ζδύσανδρος Διονυσίου τοῦ τῆς Σικελίας τυράν- 

γου πέμψαντος αὐτοῦ ταῖς ϑυγατράσιν ἱμάτια πολυτελῆ 
οὐκ ἔλαβεν. εἰπὼν δεδιέναι μὴ διὰ ταῦτα μᾶλλον αἰσχραὶ 
φανῶσιν" ἀλλ᾽ ὀλίγον ὕστερον πρὸς αὐτὸν ((ΟΥΥ. πρὸς 
τὸν αὐτὸν ὁχ ιΐ. [,Υχ5. 6. 2) τύραννον ἐκ τῆς αὐτῆς 
πόλεως ἀποσταλεὶς ἀρίστας (16. πρεσβευτὴς οχ 1. 1.), 
προσπέμψαντος αὐτῷ τοῦ Διονυσίου δύο στολὰς καὶ κε- 
λεύσαντος ἣν βούλεται ταύτην ἑλόμενος (ες. ἑλόμενον) 
τῇ ϑυγατρὶ κομίζειν, “αὐτὴν ἐκείνην᾽ ἔφη οού. Ν᾽ π8θο: 
“Τύσανδρος Διονυσίου τ. τ. Σ΄. τ. πέμ. αὐτοῦ (αὐτῷ μη. 8.) 

ταῖς ὃ. ἔμ. πολ. οὐκ ἔλ. εἰπ. ὃ. μὴ δ. τ. μ. αἱ. φανῶσιν" 
ὀλίγον δ᾽ αὖ ὕστερον προ πέμψαντος (ἃ προί(ς) αὐτὸν 
οοὐδ. ἀρουγαγιὺ δα προί(σ᾽ πέμψαντος) αὐτῷ τοῦ Ζιον. δύο 
στολὰς καὶ κελεύσ. ἣν βούλεται τοῦτον ἑλόμενον τῇ ύυγ. 
χομίζειν οοἰῦ. (Οἰδἰθυὶ ἴοσθ ἡπᾶθ σαϊρὸ οαπηΐαιν ΠᾶΘ0: 

ῬΙαίδτΟΩΙ ΜΟοτγδ]α. ὙΟ]. 1. ο 
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“ύσανδρος (8. Διονυσίου τοῦ τῆς Σικ. τυράννου Ῥᾶ- 
γἹβίητι 2018) (προσ)πέμψαντος (80 Βοος γϑυῦθο δᾶ αἱέβ- 
γυη προσπέμψαντος ὑγαηδίὀμη οϑὺ ομη5515 ᾿πύθυτη 8115) 
αὐτῷ τοῦ 4ιονυσίου (γογθᾶ τοῦ Ζιονυσίου οτη. ῬατΊπίπτιβ 
2078) δύο στολὰς καὶ κελ. ἣν βούλεται ἐλέσϑαι τῇ ϑυ- 
γατρὶ κομίζοντα, “αὐτὴν ἐκείνην᾽ ἔφη οοἰδ. [Ιπ ἐγᾶπδ- 
ΟΟΥ̓ΒΙῚ ἸΠΟΠΘῸ ΟΟΘΙΟΘηη ΑΥὈΥΟΒΙΔΠσση, 88606. βθαπθηΐθ 
γῆ, ποη βο]θτη δἰ αβηηοα! νυϊδίϊοπθηι, 568 ϑἰϊδηη ἃρο- 
Ῥμὐπθρτηδία ᾿πύθουδ, ΟΠΟΥΤΙΠΣ ΠΟΠΠ1]]8, 510 060 ΘΟΠΊΤη6- 
τηοΥϑ ταῦ, πὸ 1116 Ῥύϑθθοσθ. Ναπο δα φυοροβιθαμῃ. 
Ρ. 329 ἢ ̓Δγιαδῶν εὖ γ΄": ἀγίδων 280 Πλειστώνακτος 
αἱ Ν: πλειστάνακτος 251 6 ἔφη οὖν πρὸς αὐτοὺς: 

ἔφη πρὸς αὐτοὺς 10. ὁρώντων 1. 6. ὅρων τῶν: ὅρων 
288 6 διαπεμψάμενοι αὖ ": πέμψαντες 294 Ὁ ταῖς 
ἀλγηδόσι μὴ ἐνδόντα 5οΥἹρδὶ ὁχ ταῖς ἀλγηδόσιν ἢ εὔ- 
δοντα: ταῖς ἀλγηδόσιν 10. ἃ βαδίζοντι ὅπη κα λέωντι 
((. 6. ὅπη ἂν βούλωνται) 5οΥἹρδὶ ργοχίτηβ δᾷ Ατηθ. 5011- 
ῬΡύσγδιη: βαδίζοντι ἄποκαλέοντ. 4258 ἃ τελευτησάντων 
αἱ Νῆ: πεσόντων, χοᾶ 5Ξᾳρτα 5ουῖρϑιὺ πὶ. 5. 5 240 

τ 

κατακανεῖν (τ ΒΌΡΥΒ, 507. τη. 5. ὐΥΥ. κατακανεῖν οατα ο- 
Ὀδθ.ο): χκατακτένειν (5) γ68] κατακαίνειν 241 πρᾶσσε 
αὖ ΄: πράσσειν σε. --- ἡ. 441 ἔ ἀρχὴν διαφορᾶς καὶ 
μεταβολῆς καὶ ἀνομοιότητος ἐνδίδωσι ταῖς περὶ γῆν 
φϑοραῖς καὶ γενέσεσιν αὖ Ν᾽: ἀρχὴν διαφορᾶς (διαφο- 
ραῖς 5) καὶ γένεσιν (καὶ γενέσεσιν Ὑ"Ὑ τπᾶῦσο οοᾶ. 
Χυ]) ἴπ ααἱραβ ἱπύθυτηθᾶϊα, ρυορίθυ ὁμοιοτέλευτον ΟἸΉ1588, 
βαηύ, ἴθι 'ἰπ 5θ565θ. 4428 τὸ μὲν ἀεὶ σώματι (σω- 
ματικὸν ἢ) βούλεσϑαι, (1ὁσ. βουλόμενον) συνεῖναι καὶ 
σῶμα ϑεραπεύειν πεφυκὸς ἐπιϑυμητικὸν κέκληται αὐν-: 

σωματικὸν κέκληται 4450 χρώμενος ὑπείχοντι καὶ δε- 
χομένῳ τὸ μέτριον καὶ τὸ εὔσχημον ἑκουσίως" ὁ δ᾽ ἐγ- 
κρατὴς ἄγει μὲν ἐφρρωμένῳ τῷ λογισμῷ καὶ κρατοῦντι 
τὴν ἐπιϑυμίαν᾽ ἄγει δὲ οὐκ ἀλύπως οὐδὲ πευϑομένην αὖ 
γὲ: χρώμενος ὑπείκοντε καὶ δεχομένῳ τῷ λογ. καὶ κρα- 
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τοῦντι τὴν ἐπιϑυμίαν᾽ ἐγκράτειαν δὲ οὐκ ἀλύπως ἄγει 
οὐδὲ πευϑομένην γ6] χρώμενος ὑπείκοντι" ἐγκράτεια δέ 
ἐστι καὶ δεχ. τῷ λογ. καὶ κρατ. τὴν ἐπιϑ. ἄγει δὲ οὐκ 
ἀλύπως οὐδὲ πεϑι 4498. πολλάκις μὲν ἀκολουϑεῖ 
(ὁθουν. ἀκολουϑοῦν) τῷ λόγῳ καὶ συγκατακοσμούμενον 
πολλάκις δὲ παρὰ τὸν λόγον αὖ ΄: πολλάκις (ἀαᾷ. δὲ 
γ οὐ ργυ. τι. 5) παρὰ τὸν λόγον 4680 ἢ κινούμεναι 
καὶ ἱστάμεναι αὖ Μ΄: κινούμεναι 

16 γοπθίο τ. 249 νυἱᾶ. Τυθαίσσα Ζυν ἀθβομιοηΐθ ἃ, 
Ὁθρου]θίθυθιησ σὸμ ΒΡ]. ΜΟΥΔΙΪθη 1 ρ. ΧΙ. Μαυϊίαβ 

Ο ΡΟΠΔΒ βουϊρύσταβ οοπῆγτηδὺ σοῦ Ρ. ὅ6 6 μισοπονηρίαν 
αοὐὺ οατὰ Π) γγὸ μισοπονηρίαν καὶ δικαιοσύνην 158} 
περὶ πάντα οὔτα δ᾽ γγὸ παρὰ πάντα 471} Κρίσων 
οὔατα Ν᾽ ργὸ κρίσσων γ6] Βρίάξων δ18 ἃ περὶ δακτύ- 
λιον οὕτη Ὁ ὕγὸ παρὰ δακτύλιον 10. 6 ἀναστρέφωνται 
οατη Ὁ οὐ Ῥαδυίβῖπο 1211: ἀναστρέφονται ὅ20 ἢ φυ- 
λάττοντες καὶ ἄκρατον οατη Ὁ): καὶ ἄκρατον φυλάττ. 
821 ἔ γινομένης οὐτὴ Ὁ: γενομένης 522 ἃ ἐκπρεπε- 
στάτης Οὕτη πὶ. μ᾽. δ": εὐπρεπεστάτης ὅ49 6 πρὸς 
αὑτὸν οὔτ τι. γθο. ἢ: πρὸς αὐτὸν 015 5ου1010 γθο- 
ὑϊὰ5. γοσύᾶρα]α, ααϑϑάδθηι γϑὶαῦ ἀβελτερία το ἀβελτηρία, 
εὑρησιλογία εὑρησιλογεῖν Ῥγο εὑρεσιλογία εὑρεσιλογεῖν, 
Ὑπερείδης γγο Ὑπερίδης, αἴαιθ ΠΟΠΠ11185 ὈΟΠδ5. 5071- 
Ῥύαταβ ρυϑϑοθὺ σγοαῦ Ρ. 69} ἐνδέχεται: ἐκδέχεται 490 ςο 
οὕτω καὶ: οὕτω δ02: αὑτοῖς: αὐτοῖς 6519 δεῖγμα: 
βῆμα 621 ο διαφορουμένης: διαφερομένης 507 Ὁ 
παρ᾽ ἀλλήλας: παραλλήλας 

26 Νεϑπμθίο π. 2560 βογιρβιὺ [ὶἄθτη 1ριᾶθιη ρ. ΧΙΠ. 
ιγθαθ8 ϑρθοϊτηῖπδ, πη ΠῸΠ 501ππὶ απ80 ΟΠ 8115 
ῬΟΠῚΒ. ΘΟΙηΤηππ8, Ὠϑιθθῦ, συ οὐδ αα88 5015 5ῈΡ- 

γροαϊιύαύ. Ἐπ ΡΥΪΟΥᾺΙΩ ΠῸΠΠΘΙῸ ΔΌΡΟΠΟ δ8θ0: Ρ. 598 ἢ 
 εὑρησιλογῶν γγ. τι. " οὐ Ν᾽: εὑρεσιλογῶν δ8 Κρίσων 
αὖ Ὁ: κρίσσων 410 8 διαπειρώμενον αὖ Ὁ: ΄Ζποπει- 
ρώμενον ἴθ᾽. ὁ ὅμοῦ τι αὖ Ὁ: ὁμοῦ καὶ τὰ 4θδο 

᾿εὐθυμεῖσϑαι αἱ ϑίοραοιι5: εὐθυμεῖν 5185 ἔ φιλόπραγμον: 
οἜ 



ΧΧΧΥῚΙ ΡΕΒΑΒΕΑΤΙΟ 

φιλόπρᾶγμον (1) γ6] φιλοπρᾶγμον 618 οὐδὲ ἔξεισι 
δι᾿ αὐτῶν υὐ Ῥαγ15.1211 οὐ Τιἰρβίθπβῖβ: δι᾽ αὐτῶν (Ὁ Υ) 
Υ61 δι᾽ αὐτῶν καὶ διέξεισιν 9908 ἀλλότρια οὐτι Ῥᾶ- 
τἼβῖπο 2076: ἀλλότρια κακὰ 1040} κεῖ τις αὖ Ε: εἴ 
τις 815 Βᾶθο ρΡ. 16 Ὁ περιχωρεῖ τη. γθο. 7: παρα- 
χωρεῖ 18 ὁμοίους τι. τϑο. 5 αὐ Β! : ὁμοίως 246᾽ 
ὅτ᾽ --- μάχοιτο: ἂν --- μάχοιτο ἀθύθτϊογο5. [πη ορύϊτηϊβ 86- 
βϑιπ 2600 ἱκανὰ: ἱκανῶς 10. ο συνεχφέρει μίμησις: 
μίμησις συνεχφέοξα ΠΠΌΊΡ. ἃ ἀναγώνιστον αἱ ὙὟΥ : ἀντα- 
γώνιστον γ6] ἀνανταγώνιστον 29. διαφορὰν ἀνδρὸς καὶ 
μάντεως: καὶ μάν. ἀν. διαφ. (10) γ61 ἀν. καὶ μάν. διαφ. 
955 νἱδοβδηη βουιρύυγδιη ἵππος ἴῃ τᾶϑασα μαροὺ 8406 
κοινοῦν τη. τϑο. ᾽ αὖ ὟΥ : κοινὸν [Ὀ. ὀξυηκοΐας: ὀξυ- 
χοΐας 884 ἐπιμελῶς ἐϑιζομένοις: ἐθιζομένος 864. 
ἀπόδειξίς ἐστιν: ἀπόδειξιν ἔΎΧΕΙ 51 Ὁ τὲ τοῖδ᾽ αἱ Ἔ: 
τοῖς Ὑ6] ἐν τοῖς γ6] ἔν γε τοῖς 78 ἃ κἀμφιδοξεῖ: καὶ 
ἀμφιδοξεῖ 896 τις τη. 160. 2 αὐ ΕΒ: τινὸς 90" 

αἰσϑητὰ τὰ. τοῦ. ΄ αὖ Μ: αἰσϑητικά 10. ἃ ὀργὴν τα. 
τϑο. 3 αὖ Ὗ: δρμὴν 92 " παρέξει σε τα. γθο. Υ: 
παρέξει 10. 6 σατραπείας τα. γθο. 2 αὖ ΒΕ: σατραπείαις 
588" αὑτῷ τη. γϑο. ὅ: αὐτῷ{Ἤ 1.0 τε τοῦ πρώτου τη. 
το. ΄: τοῦ (γ6] τὸ τοῦ) πρώτου 10. ὅταν αὑτοὺς 
τη. 160. δῆ: ὅταν αὐτοὺς ἴῃ. 6 αὑτὴν τὰ. τσ. Υ": αὖ- 
τὴν 589 παιδιᾷ καὶ ὕβρει καὶ σπουδῇ καὶ μανίᾳ 
οϑᾶθιῃ αὖ Ὗ : παιδιὰν καὶ ὕβριν καὶ σπουδὴν καὶ μανίαν 
590 ἃ τούτοις οαἄθιη αὖ Μ: τούτου 411 ἃ ἐπανάγοι 
δϑᾶθιῃ αὖ ἢ: ἐπανάγοιτο 418 8 ἔτι φαίνεται: φαίνεται 
(ἐπιφαίνεται Ἐπα56 015), 466} προσδιελϑὼν: διελϑὼν 
γ61] προσελϑὼν 612 ἢ ἐξορᾶσϑαι (θοττ. ἐξερᾶσϑαι οὕτα 
ῬαΘΡΠΘΤΟ): ἐξαίρεσϑαι 814 μισϑὸν οὕτω: μισϑὸν 
αὐτῷ 619} ἐπεὶ: ἐπεὶ γὰρ ὅ582 ἃ προπολεμήσας τὰ. 
τϑο Υ σ ροβὺ προ οζᾶβϑυ ὄὅδθ  ἀντιλαμβάνουσιν: ἀνα-. 
λαμβάνουσιν ὅὄδδὍϑ8 ἀξιοῦτε τι. τθο. 5 αὖ Χ (ΞΞ Χγ- 
ἸΔ πη 67): ἀξίου δθ00 ἃ ἀναιρήσει καὶ διαφϑερεῖ τη. Τθ6. 
γ3: ἀναιρήσῃ καὶ διαφϑείρῃ 601 6 ξαυτοῖς τη. τθο. Υ ὃ: 
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. ξαυτοὺξρ ὅθϑ80 κακεῖνον Θϑᾶθιη: κἀκεῖνα 5044 καὶ 
ὁμαλὲς τηθϑηι οοπίθούαγαιη Οοπῆγτηδῦ Θϑάθυη τη.: καὶ 
ὁμαλῶς δ65: οἵαν φαάρια οὖ Μ: οἷον 7766 ἀενά- 
ους: ἀεννάους {1 υἱὸς μὲν: υἱἷὸξῤ  ἠ ἴθ. ἃ ἐργάτιν: 
ἐργάτην 118 Ὁ φοβήσεται ΡΥ. τη. " 781 Ὁ παρέδρους: 
πάρεδρυν 184 πρὸς τῷ τέρματι αὖ ὁοτγ. ἢ οὐ οουτῖ- 
ΘσΘΠαῸ5 οϑὺ ΧΘΠΟΡΠΟΙ: πρὸς τὸ τέρμα 188 πολὺν 
ἄλυν τπὖ Οογαῦθ: πολλὴν ἄλλην 194 4 ἡττημένων αὖ 
ΥΥ: ἡττημένην 1958 ἐν ὥρᾳ συνάγοντας: ἐν ὥρᾳ πυ- 
βεύοντας. οἵ, Αὐποη. Ρ. 2198 797} δᾶ ἐπαιτίου ἼΠππο. 
ὅ, θὅ ἀποϊέ ἐπετείου ΄: εὐπετοῦς Ἰρ. ἃ ὁμολογεῖ: ὧμο- 
λόγει 829 μηκέτ᾽ ὄντος: μηδέ τ᾽ ὄντος 0. ἃ πλεο- 
νεξίαν αὖ ἘΠ: πλεονεξίας 949 ἃ περιχεομένων: περιχεα- 
μένων 0. ἔ ὅρα: ὁδᾶν 960} ἐπιπολῆς τοῖς: ἐπιπολῆς 
951 ο ἀναρύσεις ΤΥ. τη. ΄: ἀναρρύσεις. αὖ 8118 οτηϊύ- 
ἰδτη. -- Ῥ. 9986 οὔπω δὲ: οὐδέπω δὲ 10. ἢ ξείδωρον: 
ξείδωρον δὲ 9946 χαϑάριον υὖ ' (ΞΞ Βύθρμδπαβ): 
καϑαρὸν 996 ἢ ἀναιρήσομεν: ἀναιρήσωμεν 997 ἃ δά- 
πιδας: τάπιδας ἴρ. ἀρχῆ (1. 6. ἀρχῇ) αὖ οοΥγ. Χ: ἀρχὴ 
10. ἔ ὅτ᾽ ἂν (1. 6. ὅταν) τὖν ΠαθΌπουυβ: ὅτε 999 ἃ τίς 
γὰρ: τί γὰρ γ60] τίξ 1000} ἅπαντες αὖ Μ: ἅπαντας 
1006 ἃ τὸν οὐρανὸν αὖ ὅ: τὸ εἶκον 10. ἃ τῶν σωμά- 
τῶν εἰλυσπᾶν οὕτως ὑπὸ τοῦ Πλάτωνος ([οτῦ. τῶν σω- 
μάτων" λέλυται δ᾽ οὕτως ὑπὸ τοῦ Πλ.): τῶν σωμάτων. 
Τὴ Τὸ οὐ Β βϑαυϊαν 180. 14 ἴογθ 110. Ἰ1ΟΟ6 8 κινοῦσι: 
οὐ χινοῦσι 10. ἃ ἐντελέχειαν αὖ Χ: ἐνδελέχειαν 1010 ὁ 
εἶναι χράτιστον᾽ ἀλλ᾽ οὔτε ὕδωρ μάζης ἢ ἄρτου μέρος 
εἶναι λέγομεν: εἶναι λέγομεν. ἰπὐθττηθ 15 Ῥγορύθυ ὁμοιο- 
τέλευτον ΟΥΪ5515. Τηβθατιθηθϊα ΟΟΥΤΊσΘπᾶδ, βαπὺ ἴα: ὡς 
“δοκεῖ μοι ὃ Ῥωμαίων. 11Όγαν} οὈβουγαύίοπθ περὶ Ρωμαίων 
λέγει(ν) ἴπ τηδτρίπθηι τοὶθο 1038} ὡς ἐν ὀλίγοις 
αὖ Μεαᾶνϊσίαβ: ὡς ἐν λόγοις ἴῃ. 6 δᾶ ᾿διδείῳ 58] πη88511 
ἀποῖῦ ἡδίῳ ἢ: ἡδεῖ (Β) ν6}] ἡδίον 10. ἔ ἄλλοι: ἄλ- 
λΟΙ ΑἸὙτῶν 1054} δ᾽ ἦν: ἦν 1098 ἢ τούτῳ τη. 

τθο. Υ" αὖ Β: αὐτῷ{ὀυ 1086} ψευδῆ οαᾶθιη αὖ Μ: 
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ψευδής 1080 ἃ ὑποδεκτέον Θαἄθηῃ αὖ ὟΥ : ὑποδεικτέον 
1088 ἃ αὐτῆς Θδᾶθιηι: αὐτῇ 1040 ἢ κωλύειν ῬΓΥ. τη. 
γ" υὖ ΒΕ: κωλύν. 1041 μηδ᾽: μὴ δ᾽ (Β) το] μὴ 
1042 6 συμβαίνει: συμβαίνειν 1048 Ὁ" ἀπᾷδει τη. τθ6. 
γ": ἀποδεῖ 1047 ἀδιάφορον ϑϑδᾶθιη αὖ Μ: διάφορον 
ΡῬ. 1Ο81 " τὸ ἔαρ ἐξαέρειεν (οουτ. ἐξαιρεῖν): τὸ ἡδὺ ἐξαί- 
ρθξιν, αἀ88 ΠῸΠ ὍὯΠῸ ΠΟΙΊ]Π6 οογτιρύδ βαθύ. οἵ. Ηογοᾶ. 
{, 1602: ὅτι ἐκ τοῦ ἐνιαυτοῦ τὸ ἔαρ ἐξαραέρηται. 
Αυὐϊβίοῦ. Ἡπϑίου. 1,7: Περιχλῆς τὸν ἐπιτάφιον λέγων τὴν 
νεότητα ἐκ τῆς πόλεως ἀνῃρῆσϑαι (ἀϊχ10), ὥσπερ τὸ ἔαρ 
ἐξ ἐνιαυτοῦ εἰ ἐξαιρεϑείη. Ἧπσο ἰριθαγ γϑίουαν ὥς 
φασιν, αποᾶ Παβηιιβ ἴπ ὡς φῇς τασίαν 1088 ἐν 
ταύτῃ: ἐν αὐτῇ 1.6. μαρτυρομένων αὖ ΒΗ: μαρτυρουμέ- 
νῶν 1089. Καρνεάδην τη. τθο. 5: καρνέα ν6] κορ- 
νιάδην 10. ἃ ἔχειν αὖ Χ: ἔχ 1098 ἃ περίαλλα αὐ 
Ῥουβοι: περὶ ἄλλα 1094 σίδαρος: σίδηρος [ἸὈ. 6 
μεϑ᾽ ὁποτέρων: μετὰ ποτέρων 1102 6 ἐπιδώτης αὐ 
Ομ ϑΙᾶθστβ: ἐπιδότης 

0 ψοποίο πῚ 511 ἀϊχιὺ Ττουϊὰβ 1. 1, Ὁ. ΧΙΝ. ἴπ 
ἤπθ Θοα]οβ. Βα ΒΟΥ ρῦϊο δῦ πϑθο: ἐτελειώϑη ἡ παροῦσα 
βίβλος τοῦ πλουτάρχου σὺν ἄλλοις ῥιτορικοῖς λόγοις ἐν 
ἔτει ςχοὺ ἰνδ. ἢ 1. 6. ἃ. 1166. ἘΕἸάθια παρυιὺ Ζαπούν8, 
Θ5Ὸ πῈ]]8Ιὴ ὑγὶ α θη δ 6580 αἴθ0 5. ΒΟΥΙΡΌΟΠΗΙ, απ8θ 
γτηθϑ, απ] ἀθηη βθηύθηΐα, ΘΟΙΟΙ5, 16ΠῚ ΘΧΒΟΙ 51 ΠΡΌΥΘΙΊΒ, 
Γαθυῖῦ. [ρ86 οοᾶθχ πὸ δϑὺ ϑῃθιαθοῦ βαθοαϊο ΧΙ, τᾶ 
αποα οὐϊδιη 11ὑὑθυϑυττη [ΟΥ̓ μ15 Θοπμῆγτηδύῦαγ. (Οὐπδοηθ 
οατη ΟΟαΙθ6 ΧΥ]ΘΠΑΥΊ, ΠΙΒ1Ὶ αποᾶ, αα86 δαὺ βαρτα δυὺ 
ἴῃ ΤΠ ΥΟἼη6 8ἀϑουρίδθ ϑιιπὺ ΘΟα1015 ΧΥ]ΔΠᾶΥΘΙ ΘΟ 068, 
685 ΥθΟΘΡΙῦ, ΟἸ15518. Ἰρ51π|8 ὑθχύτιβ Ἰθο ΟΠ 118. 

γοπούμβ π. 427 ομανίδοθαβ (0,261 »« 0,169), [0110- 
συ 500, 58.601} πὖ νἱάοίτν ΧΙΝ. Οοπδίαὺ ἀπαθτβ ρδγ- 
Οῦα5, ΟἸΒΙΙΣ ΤΥΟΥ ἱπᾶθ ἃ [0]. 4 ἀϑαῖθ δᾶ [0]. 72 
σομθϊπϑὺ βουρία 85 4 ὅ (βϑααϊϊαν ἔο]ατη. 28. σϑουατ) 
θ 1 8 9 10 19 11 ἀρβιηϊῦ ἴῃ γϑ 118 τὸ σῶμα βέλ- 
τιστον διακείμενον ἔχειν καὶ τὴν ψυχὴν πρὸς δέ (Ὁ. 47 ὁ). 
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Θαρδθασαπῦαν ἄπο ἕο] 78 οὐ 74 νϑοῦϑ. Ἡσῖιβ ρδυ 5 
Ῥϑριηα 34--3ϑὅ νϑύϑασιη. ῬΟΒύΘΥΙΟΥ̓ΘΠΣ ρδυΐθιη ἱπθ ἃ 
[01]. 1ὅ ἀϑαὰθ δὰ [0]. 166. βουϊρβιὺ δ᾽ύθυδ τηϑητ8 61τ|5- 
ἄθιη ἔθσθ δϑίαιϊβ. (ὐηθποὺ βουρία ὅ6 δὅ17 ὅ8 (8- 
αασπύαν [0]. 127, 128, 129, 180 γϑοῦδ) ὅ9 (πᾶθ 80 
Ἰη110 ἀϑαπθ δὰ σοϑῦρα εὐδοκέμει καὶ πάντας ὁμαλῶς 
Ῥ. 1888) 84 28 8ὅ ὅ2 81 (υβαὰθ δᾷ γϑυρᾶ τύραννον 
γέρυντα ». 147 Ρ). ἨΗδθο ρᾶρίπα 28 --- 24 γϑυβιῦτη 
οᾶρῶᾶχ. ῬδΥΒ ῬΟΒΙΘΥΙΟΥ τἃ ΘΟπβθηὐ οὐτη οοα. Ατηῦτο- 
βίδπο τ. 82, αὖ ὁχ θοᾶθιη Διο ποῦγρο ἀποῦδ 6556 υἱάθαῦαν, 
ϑύατθ οοτησηοαθ οοπυϊρι τοῦ 1ηὖ6 1 56 ΒΡ] θυ θη. ΜδχΊτηὶ 
οϑὺ τηουηθηϊ 1π ΒΟΙΡυΪ5 2 506 ὅ8, ἀθ αἴ γ0 ΒΌρτδ 
αϊχι οὖ ᾿ηΐγα Ἰπου] θη θυ οϑύθπαδηη. [πὸ ὑγ]ῦτι5 αὐ8 ΡΥ86- 
οοαπηὺ [01115 ἔταρτηθηύθαϊη οϑὺ συϑιηπηδύϊοιιτη ἰΠ1010 οὗ 
βπθ ἀθουτίαίτμι 46. σοπϑύγτιούοπθ ργδθροϑιθ]οπστη ἀνά, 
ἀντί, ἀπό, εἰς, ἐν, σύν, πρός, κατά, διά. Ἐ0]. 157 
---248 ογδύϊομθβ ΑὐἹϑίϊα]β, [0]. 249---860 5βουρύα [κι- 
οἶδ ΠῚ ΘΟΠ πο πύαν. Ὑιγύαῦ!Β ὑθϑυμπηομθ, πᾶθὺ ϑβϑππηίο: 
Ῥ.816 Ε ὁρατός: προσόρατός 517 8. 5οΥ1081 ἐναπολήψεις 

ἐνα 

6χΣ ὑπολήψεις Πυΐϊαβ οοὐϊοῖθ: ὑπολήψεις 519 8 Και- 
δεκίῳ (τϑοίϊα5 Καιδικέῳ): καὶ δεκίρ ἴῃ. 6 καὶ Μάρκῳ 
᾿ἀντωνίῳ., αἀτᾶθ ἀδὺ οἰΐδτη Βδ3Π]ΘΘηβ15, 801 Ἴρ051 6χ μετὰ 
ταῦτα ἀντωνίῳ καὶ μάρκῳ 1. 6. ἀντωνίῳ Ῥοπθηᾶθτῃ μοδβὺ 
καὶ μάρκῳ. 1.116 ααἱᾶ Βουρβιὺ οοα. Ῥαυβίπτιβ Β' ῥῬ86]0 
απΐθ: κε μετὰ ταῦτα κχέρωνε ἱ. 6. ροϑῦ κὲ Ροπθπάπηη 
χέρωνι, αὖ 510 χικέρωνν 520 ἃ περιέστειξε ΒΟΥΊΡ51 ΘΧ 
περιέστηξε. (ὐθύθγοντιμι περιέπτυξε ἱπορύαμη οϑῦ 10. 9 
παντάπασι: πάντα Ὑ6] παρὰ γ6] παρὰ πάντα 5218 
βοτηρικαὶ 5ΟΥ͂Ρ51 6χ χαὶ βοτῆραι καὶ: καὶ βοτῆρες καὶ 
76] ἀλλὰ βοτῆρες καὶ γ60] βοτῆρες καὶ 5220 πύλην 
πὖ Χ οχ γι. Ναμῃ. ὁ. 20: τύχην 10. μετὰ: κατὰ 
10. ἃ ἔτε καὶ νῦν: ἔτι μέχρι καὶ νῦν γ9] ἔτι μέχρι τοῦ 
νῦν 8928 Κορνικλάνων: κοριολάνων γ6] κορλολάνων 
828 ἃ ἐπὶ μνήμῃ --- ἡ τύχη (τῇ τύχῃ ὁο:Υ. ἘΔ ται. ΟΠ Π 65 
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οοἄϊοοθ. θχοθρίο ὺ, ααὶ Ῥγὸ ἐπὶ μνήμῃ ἅαὺ ἡ τύχη, 
ΟἸΪΒΒΟ ῬΙΌΧΙΠΟ ἢ τύχη; πἀπᾶθ νἱᾶθίθν ἡ τύχη τὖ ὁχ 
ΤΩΔΥΡΊΠπΘ. 1Παύππη θ᾽ πατπιηη 6586 926 Ὁ Πανδοσίαν 

ο 

ΤΌΓΣΠΗΘΟΌΙ βαρροαϊναὺ οἰϊδτη Ὑ΄ βουϊρθπᾶο πανδαισίαν 
592 ὁ τὸ βαρβαρικὸν: τὸ βαρβαρικῇ ϑέσει κατεσκευασμέ- 
νον. -- ἡ. 710 ἃ ἐπιμελήσεται οὐ Ατη0.: ἐπιμεληϑήσεται 
18 ἃ: μετρίῳ προσόντα ἤϑει οὐ ΑἸη0. οὐ Ὑ": προσόντα 
μετρί 1 Ἤϑει 10. ἔ διοικοῦνται οὖ ΑἸηθ. οὐ ρυ. τὰ. γὅ: " 
διοικῶντι 798 ἂν 5015 ΑἸη}.: ἀνὴ [1Ρ. χτησό- 
μενος: κτησάμενος 182 Ὁ τις ἄνι οὐχ 180. ἴ --- ὃ Ατηρ. 
11---12 10. γό. τις ἄνεισι Ν',. τις ἀνία αοἰου!. τοῖς 
πάϑεσι 5ιρροαιϊςαῦ Θύοθδθοιιβ, πηᾶθ βου θη πχη νυἱᾶ. τοῖς 
ἀνιάτοις πάϑεσι 1995 ὁ ἐπαιρόμενοι αὖ Χ: ἐπαυρόμενοι 
798 8 προσῆκον αὖ Μ: προσῆκεν 800} τὸ λοιπὸν οὖ 
Τιϑαγθηθίαπτβ ὅ0, 24: λόγιον γ6] λοιπὸν 10. ἔλεγε αὖ ΒΕ: 

λη Ξ 

λέγει Ββδ01}Ὁ Ταντίας Τιαυιϑηύίαπιιβ. μαντίας Ν΄, ππᾶ 
μαντίλη οθίθυουτιτα 10. Κέφαλον οὐ Τιπτ.: κεφαλὴν 
10. ἃ μύϑων αὖ ΒΗ: μύϑων τε 10. 6 Στρατίας αὖ Ἐ: 
στρατιᾶς ϑ80δὅδ αἵ δίκαι τε: δίκαι τε (" αὖ ΤΠ) το] 

αἵ δίκαι γε 10. ἃ Κλεοφῶν αὖ Ηδηνγογάθπτιβ: κχλειτο- 
φῶν. οὖ αὖ 8118 ομύδτα 8166 μᾶλλον. ἔφη. διὰ 
τοὺς πολλοὺς -- ὄντας ἴΐὰ οὐ ᾽ πῖδ1 αποᾶ ρτῸὸ ἔφη ἀαύ 
φησὶ: διὰ τὸ (διὰ ἘΠ) τοὺς πολλοὺς --- ὄντας μᾶλλον 
8176 τοῦ Νάβιδος Ὅθπ86 οοΥγν. Μ γγὸ Ἄγιδος; 568 ααἱὶ 
ΠΘΥῚ ρούποτηϊθ, αὖ ἅγιδος οὐ τοῦ Νάβιδος ᾿πύθγ 56 θοχα- 
τητιθαύα, Θβϑθηῦ, πϑθο βουιρύατγα οο. Ν᾿: ἄγιδος τοῦ αὖὔι- 

ἄγιδος 

δος ορύϊππθ οβύθπαιϊυ. ποσὶ βου ρύθηη τοῦ αὔιδος. ἘΠῚ 
απ τοῦ αὔνδος ᾿παπιαϊθττη νἹαθυθύτι, ἴ8.0116 σαι Ὀϑυϊαὐτιμι 
οδὺ ἄγιδος 819} χείρων αὖ ᾿: χεῖρον ἴῦ. ὁ χἂν 
ἧς: κἂν [1Ὁ. 6 μεστὸν" ἰοῦ καὶ πὖ Κα! νγαββθυτιβ : καὶ 
μεστὸν ἰῦ 8206 ὅσην ἐϑέλοι: ἣν ἂν ἐθέλοι 8348, 
νοσοῦντι αὖ Μ: τὸ νοσοῦν ἰθ. ἃ ἐξαιρεῖν αὖ Οογδῦϑ: 

οι ῖς ῥολοσβ, ις 
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ἐξαίρειν Ὁ. 6 μεϑ’ ἡσυχίας αὖ οογγοχὶ: καὶ μεϑ' 
ἡσυχίας 

(οάοθχ ὙΙΠδΟθΟΠμΘ 515 π. 148 (θύσουθ αποᾶδηι 507]- 
Ῥ51:} 184 Τορθμπουιιβ, ΤΥθαΐτιβ, 8111}, οἸΐτη π. 72. Μϑιη- 
Ὀγαπϑόθιβ, ἔουτηδ, απϑάναία (0,288 »«0,161). Ῥαρὶπ 
γΘΙΒῸΒ 22. ΟΟΙΩΡ]ΘΟΟ{τ|1, ὙΘΥϑιιθ ᾿πίου 2ὅ οὐ 80 {6 γὰ 8 
Ππούααι. ᾿Ατιρουῖτβ 46. ΒΌΒΌΘΟΚΘ οοτηρᾶγαγιῦ Οοπβίδη- 
ἘἸπορ 11 δἀβουιρύπμι οϑὺ [0]. 2. ἴῃ [πἰῤϊο ραρίπαθ οὐ 
1Π ΤΠΔΥΘΊΠΘ ΒΕΡΘΙΊΟΥΘ [0]. 2ὅδ γ, 8ἃππὸ Ρ. ΟἼγ. οἸτΟΙΤΟΥ 
1502. ΕὉ]15 οοπβίαῦ 269 τα 260, πηι [0]. [0]. 241 Ὀ15 
οβϑὺ πυπηθγϑίατη, 1ἃ απο 1π ΤΙΌΥῚ ὑθστηηθ ΒΟΥ 51 
ὈΙΙΙοὐμθοδυῖτι5 απ ΘΟαἸ065 τοἰγϑοίαραῦ. Οὐπυποὺ 5018 Ἑ 
απϑθϑύο 65 Οὐ γτηροβίθοδβ. [ἢ ΟΟΘΊΘΘΙΩ Ἰηϑητι5 8860. ΧΙ 
σγαββαίδ θϑύ, τητ]ΐδι ΟΟΥΤΟχΙὺ, 8 ΒΟΥ 510, οΥγδϑιῦ; 1ηΐρυ- 
ααϊη πηϑητιβ 5860. ΧΙῚ απδοάδηη τυυίαγιῦ οὐ 8 βουιρϑι 
απ ἴῃ ἸηΠΔΥΘῚΠ6 δαὺ δα βίπσια γοοδῦτι]α. Τούδ Ὀ]θυττη- 
αἴθ οϑὺ δαβουιρύσπι δίαπθ θὐϊϑη] 1π 8αγΘ 115 πορρώ- 
τέρω ἐνδοτέρω ἀνωτέρω 51γ1Π10τι5. (τηροβίθδ, ᾿π θυ τιμὴ 
κατὰ διάστασιν 5οΥθυιπίιν οὐ χατὰ σύνϑεσιν αᾶθ8 ΠΟΙ 
βυιπῦ σοτηροβιίδ,, σοὺ ἀποφυτῶν. διαϑερμότητα. καταφύ- 
σιν. περιπότον. ὑφαυτοῦ. διέκϑέουσιν, δυσέξαρίϑμητα. 
ἐξὴγεῖσϑαι,. ἐπέισδέων. ἐνὰἁρμόνιον, λεπτὸσπάϑητῶν. 
ἄνταὐγείαν, πολυαἵΐματον, πρὸσέρχόμεϑα, συνεξἁμαρτάνον 
οοἰύ. 5'6α ρῬϑυϊποοιητηοθ δοοιαϊδ, τοῦ 6χ ΠΌΤΟ ργϑθβίδῃ- 
ΟἸ5ΒΊΠ0. τητι] δ, [0118 ᾿π θυ  αἸββθηῦ, σνϑ]αὺ ρΡ. Θ609 6 1πρυ 
βουλομένων ([0]. 121 ν) οὐ τινῶν ({0]. 122) πἀπῦτῃ ἔο- 
Ἰπιτη, πϑι οὐ γαᾶθτα, Δάμτιο βπιρουϑιιηῦ οὖ απδύθυ 10 ΠΟῸῚ 
8 56 7 σογηρ]θου πη 0118. Οποα ΓΟ] ππ νϑοῦθτη 1556 

γιαθίθν. Ξ6α νοῦ ἰϑοίτισα οϑὺ αὐιϑίθυ 018 μγϑ' 1π΄θυ 
[0]. 18ὅ ν οὐ 186, ἰπᾶ8 ἃ νϑυ} 15 στέμμα γέγονε (ρ. 076 ο) 
- ἱστορεῖται δὲ (ρ. 680 ἃ). Τύρα Ρ. 704 ὃ ἱπίϑυ. [0]. 
183 ν οἱ 184 οδχοιαϊὲ αὐδίθυπϊο ψξ, πϑιὴ απδίθυη]ο χε 
ἀοϑιπιῦ ἴῃ γοοθ χηλεῖται ([0]. 188 ν). ϑιρδθαυίίαν απᾶ- 
ἰθγπΐο κξ ({0]. 184) σὕπι γοοθ πολλῶν (ρ 109 8). Ἐίδτο 
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ἴῃ ἢπθ δχοὶαϊδ ἀπαπὶ ἐοΠπτη, απία οο. Θχρ] οἱ ({0]. 
289 Ὑ) ἴῃ γϑυθ!5 ἑλικοβλέφαρόν τ᾽ ᾿ἀφροδίτην (ρ. 141). 
6 σιᾶρηϑ, ἸδοσΠ8, ΟἸΏΠ]Ότι5 ΠΠΥῚΒ ΟΟΙΏΤΠΤΙΠΙ σϑυ δ 8ΙΠΉ1ΟΪ 
6556 1γΥ. τηϑὰ ἴδοϊο. “Οτηπῖραβ, ἱπααϊῦ, ΠΌΥῚ5. σογητητι- 
ΠΘΙῚ 6556 ἸΔοΌΠδΤη ᾿πΐθυ απϑθβίϊοπθϑ ΥἹ οὐ ΧΙ (Ὁ. 741 Ὁ) 
οομβίαϊ. Τϑ1ὴ 1611 ΒΘΌΠΏ]ΩΙ ΤΠΟΙΠΘΗδ ΡΙΌΡΟΠΘΗΙ: Θχμιροϑὺ 
οοὔθχ ἴπ ϑχθαπίθ ἔο]1οὸ αὖ σϑῦρα οχίγθμιδ ἀλλ᾽ ἡττώ. ἰπ 
80 ἔο]1ο αποᾶ ππᾶπὸ ϑθασῖξαν ἱπθαπίθ ὅρχοις δὲ: που 
δθ6 ἄπο [0118 βαρουβαπὺ συτιᾶθγα [Ο]]ουτῦ ἰὐ]πτ 41616- 
ογση. ΝΌ]]18 588π6 οϑὺ οομῃιθοῦασα, θϑῦὺ σὑθ 8. ΘΟ ΙΒΒΊΤΗΒ, 
Ἰδοτηϑ 1Π|87ὴ τηϑχῖτηϑηη) 416] 6 18 {γ1 Ότι8 01118. θχϑυμ 1586. 
(Τὰ οοἄ. Ῥαυβίπο Ἐὶ βραύϊπαμι σϑσπστῃ δύ 21,, ραοίπϑυτη). 
Αὐρουῖβ ΒΟΒΌΘΟΚΙ5 οὑτῃ ΠἸΌυτη Θηηθυθὺ 1π ΠΠΔΥΡῚΠΘ 
Ἰπξθυίουθ βουϊρϑιὺ ᾿ἀθίθοϊο ὉΠ ουτπη Π͵ΠῚ 56ᾷ Ἰδοῦηδ, 
ἴδ ϑδγαῦ βϑθοι]ο ΧΙΥ; τηᾶπτιβ ΘΠ110 δ] 1118, οϑδὺ 
οἃ ατ8θ Ὀ]ΌΥ18 ἸΟΟ0158 ΟοΥΥθχιῦ Δ βουρϑιὺ ογαβιύ, ἤοῸ 

λδ 

Ἰοοο Β8θθ δἀποίαγι λείπει τετράδιον λὲ. ζήτει δὲ τὸ λξ 
ὔὕπισϑεν περὶ φύλλα Γ᾿. ΟἸηπ65 ἴδῃ ΑἸχὶ ΠΌΥΟΒ Πδπὸ 
ΘΒ θοΥθ Ἰδοῦηϑη οοπδβίαῦ; ΘΟΠΙΟΘΙΟπΘ5. ααἱρὰβ ὙΙπᾶο- 
ῬοΟΠΘη515. αὐϊῦαν θ886 βαθὺ αὖ ρύππηο πὖῦ ἀϊοατη δαβρθοῦα 
ΘΟΠΟΙτ ἅδη 16 1ΠΥΘΠ556. ΔΙΌ Ποίνρατη οἸηπΊτιτη ΘΟΘΙΟΌΤΙΩ 
ααἱϊ οχϑίδπί.᾽ Ὑιγίαύίθιη οοαϊοῖθ Θσθιηρ]α, οϑίθπαθηὐ 
μαθο: Ρ. 618 " σιωπῇ τρώγειν: πῃ τρώγειν. ὍὉ] σιῶ 
Ῥτορίθυ ρυϑϑοθάθηξθπι ἐθυυηϊπδ !οπ θυ -Ἔι Θχοϊουιῦ, ΟΕ, 
ρΡ.θ4850Ρ 616} αἴσακον: ἄσαρκον Θ188 πλούτοις: 
πλοῦτον γ8] πλούθῳω 6208 ροϑὺ περιιδεῖν ἀαὺ Ἰδοὰ- 
πϑη 6. ---ἶ 110. 10. ἔ συμποσιάρχω: συμποσιάρχῃ 
621 ἢ ἀσκωλιάζξειν αὖ Χ: σκωλιάξειν 628 ἃ φαίνεσϑαι 
αἰ ϑδϊτηδβῖθβ: φέρεσϑαν 10. 6. ἐστὶ σωματικῆς: σωματι- 
κῆς ἐστι 624} ἦν λόγος: ἦν ὃ λόγος 626} τῇ τε αὐ 
ὙΥ ἰδοῖϊίθ: τῇ 6288 εἰς τὴν: τὴν 6296 ὑπὸ σοῦ: ἢ 
ὑπὸ σοῦ [Ὀ. ἔ δπίθ ᾿καὶ προσίστανται 501π|8 ἀδὺ 6---ἴ 
1100. Ἰασππδτη. ΒαρΡΡΙΘπάδιη σϑῦρο λυποῦσι. ΟΥ̓, Ρ. 088 ἃ 
μὴ προσίστασϑαι μηδὲ λυπεῖν τοὺς ἐπαινουμένους 
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680 ἀπὸ δόξης καὶ εἰκασίας αὖ ὙΥ: ἀπὸ δόξης καὶ 
ἐγκρασίας γὙ6] ἀποδείξεις καὶ εἰκασίας 631 ἃ κωμῳδιο- 
ποιοῦ: κωμῳδοποιοῦ 082 ἔ κακ(!. 6. κἀκ) δόμων: κακο- 
δόμων ν6] καὶ δόμων 684} ἀλυπότερα τὰ σκώμματα: 
ἀλυπότερα τὰ σκ. ἀλυπότερα ν6] ἀμπότερα τὰ σκ. γο] 
ἀμφότερα τὰ σπ. γ6] τὰ σκ. ἀλυπότερα 688 " Γλαυκίας 
μὲν: γλαυκίας 6988 ἃ δῆλόν ἐστιν: δῆλον [ἴ0. ἐστι 
τὴν πάλην: ἐστι. 689} Μενεχράτης αὖ Ἐ: μὲν κράτης 
640 ἃ χαὶ νοτερὰ: καινότερα 642 ἃ τοῦ σιδήρου: σι- 
δήρου 6θ48 ἃ καταϑέντα: κατασταϑέντα γ6] πκαταστή- 
σαντὰ [ἴῦ. ἃ καὶ τοὺς: καὶ θ44 ὁ κοινὰ τὰ (ποη 

. κοινὰ ταῦτα τὰ): κοινὰ ταῦτα οἵ. ρ. 1674 646} τὴν 
τοῦ: τὴν 47 ἢ ὑποϑυμίασιν: ἀποϑυμίααν 6488 
ὄρειοι: ὄνειροι γ6] ὀρευνοὺ 649 ο προσείλοις: προσήλοις 
θὅ0 ἃ ὡς γὰρ: ὡς ἦν γο] ὡς οὖν 10. 6 ἐξ ξαυτῆς: ἐξ 
αὑτῆς γ6] ἐξ αὐτῆς 651} συνεξάπτειν αὖ Χ: συνεξ- 
εἶπεν 10. μείζων: καὶ μείων 6585" ἐμβεβληκότα: 
ἐσβεβληκότα 10. 6 καὶ τοὺς αὐ Τ᾿: καὶ τοῦ Ὁ. δια- 
μηρισμοὺς αὖ ϑΑ]τηαΒῖπι5: διαμερισμοὺς θ84 ἃ ᾿ἄφρο- 
δίτα: ἀφροδίτη 10. ἢ παρὰ: παρὰ 10. 6 μανεωδέ- 
στατα: μανιωδέστερα Οὅ06 ἃ ἔφην: ἔξη Οθδτδ ἐξαιρεῖ 
αὖ ὟΥ: ἐξαίρει. 10. "Ὁ δημοκρατικωτάτῳ: δημοκριτικω- 
τάτῳ ἰν. ἃ ἀντεῖπε μὲν: ἀντεῖπεν Θδϑ Ὁ καϑαυανεῖ: 
κἀϑαυάνει γ6] καϑανάνει 0689 ἃ καὶ τὰ τραύματά φησι: 
φησι καὶ τὰ τι 6018 σοῦ πολλάκις αὖ ὙΥ: οὐ πολ- 
λάκις ἴῦ. ἐστιν ἢ (166. ἐστι καὶ): εἰσν ἢ 10. ἃ γοϑὺ 
ῬΥϊα8 ἂν 180. 8---4 11. ἀαῦ. Βογύ. Βαρρ!θπάσιη ἀνθϑρώ- 
ποις --- ἄνοις θ65 6 86. ροβϑὺ ὁρᾶς οὐ ροδβὺ αἰτίαν 
5018 ααὖ, ὃ. 1100, ῬΥΙΟΥΘΠ., ΡΟΒύΘΙΊΟΥΘῚη 2---ϑ 0600 
τύθιη 80. 8---4 110. ροβύ δεινῶς 5015 ἀδὺ 007 6 
ὑμνούντων: ὑαινούντων γ6] ἐπαινούντων 068 ὁ οὐ 
γὰρ: οὐδὲ γὰρ 10. ἢ ὑπέμενον: ὑπέμειναν 669 " ποτῶ 
((. 6. ποτῷ): ποτοῦ ἴ. ὁ ἐμὸς αὖ Μ: ἐμοσὶ γ6] ἐμός 
ὅον 6710. ἐπιβδηϑὲν (1. 6. ἐπιρρηϑὲν): ἐπὶ πᾶν ῥηϑὲν 
ΟΤ2 Ὁ νεὼ ϑύρσος 50710581 ὁχ νεωϑύρσους: μετεώρου 



ΧΙΙΥ ῬΡΕΑΒΒΑΤΙΟ 

((. 6. μεγάρου) ϑύρσος. αποᾶ ἱπίθγρτοίατηθηθασα οϑὺ 
θ18 ἃ καὶ τῷ μὴ υὖ Χ: καὶ τῷ μὲν 675" ἐπικῶ οὑτα 
146. 2 110. ποιηματίαις : ἐπικῷ ποιημάταις ῬᾺ]. ποιημα- 
τίαις οοἰθυϊ. Ἐογί. ἐπικῷ ποιήματι δὶς. αὖ αἰύογα 11ῤθγα 
. 510, αἰΐθυδ νϑοσθαπι βρϑύϊμιμῃ ᾿πύθυθθᾶθηβ 10. 6 λεγο- 
μένου αὖ Π: λεγόμενον γ68] λεγομένων 681} ἐκχτήκει 
αὖ Ἐ: ἐντήκει 1Ρ. ἃ τοὺς τὸν: τοὺς γ68] τὸν [Ρ. 6 
λῦπαι δὲ αὐ Β: λῦπαι 1Ὁ. ἢ διατεϑέντες αὖ 5: διατι- 
ϑέντες 682 ἃ βασκαντικὴν αὖ ὟΥ : βασκανιτικὴν γ8] 
βασκανητικὴν 10. ἔ ἐγγύς εἶσι: ἐγγύς ἐστι 6688 ἃ 
προσειρήκοι: προσειρήχει θ84 8 λεπύχανα αὐ ὅ: λεπτύ- 
χαναὰα ἴρ. Ὁ διὰ τὴν: διὶὰλΛ 510. ὁ καρπογονεῖ: καρπο- 
φορεῖ 10. ἃ εἰς τὸν καρπὸν εἰκότως: εἰκότως 1ρ. ἃ 
παραφυτευόμενον: παραφυόμενον 080 ἃ παιδιᾶς αὖ 
ΝΜ: παιδείας 0. ἢ ἔξω: ἐξ ὧν θ87 ο ἐπικαταδάρ- 
ϑώσι: ἐπικαταδαρϑῶσι ΟΘ088 Ὁ ἐχϑλιβομένων τῶν ἑἕώλων 
-- λουομένων: εἰσϑλιβομένων 6896 καὶ τὰ: καὶ 
6098 ἃ δυνάμεως αὖ ὟΥ : δυνάμεως ὡς 696 ἃ ἀναχλᾷ 
πὖῷ Μ: ἀνταχλᾶ ἰῇ. ὁ τεκμήριον ἧ: τεκμήριον ἴβ.9 
ἀπὸ τῆς συκῆς: ἀπὸ συκῆς 0698 .6 τὸν ἀσφάραγον ὄντα: 
ὄντα. ἀπᾶθ ἀρραγϑύ, αποτηοᾶο ἴῃ οθἑθυ]8 σϑῦρᾶ ἡ“ μελέη --- 
ἐπέεσσιν" ὡς Θχοϊᾷογπ 699 ὁ καὶ Ἱπποκράτη καὶ Ζιώ- 
ξιππον (Τ1{ὐ. δὲ ἃ τα. το. 8 4115) τὸν ἹἹπποκράτιον ((ΟΥΥ. 
Ἱπποκράτειον): καὶ διώξιππον τὸν ἵπποκράτειον ῬΆ]. καὶ 
ἱπποκράτίελιον ΟΘὑΘΥ1 100 ἢ αἵματι σπάλακος ῬΤΟΡΌΘΥ 
Ὠϊαύπτα : αἵματε ἀσπάλακος ΤΟ1} ἐνδιδόντος: ἐκδιδόν-- 
τος ἴῃ. 6 οἰνάριον αὖ Χ: οἰνώριον 10. ἔ περιτρέψῃς: 
περιστρέψῃς ΤῸ " πλείων οὖ κατερχόμενος: πλεῖον 
(πλείων ἘΠ) οὐ κατερχόμενον ἴΌ. ἃ εὖ μάλα: οὗ μάλα 
γ6] μου μάλα ἰἴρ. ἀποσβεννύναι᾽ καὶ γὰρ τοῦτο --- 
εὐθὺς δοσοβϑουιπῦ ΘΧ ΘΟΘΠῚ 112 ὁ ἀνευρίσκεται οἱ 
ἐπιμετρεῖταν αὖ Μ: ἂν εὑρίσκηται οὐ ἐπιμετρῆταιλ, 1718 ἃ 
ἀσηρῶν: ἀσήρων [Ε} γ6] αὐστηρῶν ἰν. ἃ ἔφην αὐ Ἡ: 
ἔφη ἰἴν. ἐπάξομεν: ἐπάξωμεν Τ1ὅ 6 ϑερμαντικὸς αὖ 
5: ϑερμωτικὸς Τ168 συμπόσια διὰ τὴν λαλιὰν: συμ- 
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πόσιν Τ10} ἸἘλευϑερᾶ αὖ ΠαθΌποιτιβ: ἐλευϑέρα γ0] 
ἐλευϑέριον 7117 6 καὶ ἱερεῖς αὖ ἰάθη: καὶ οἵ ἱερεῖς 
10. ἔ γυναικὶ: γυναιξὶ ΠΤ18 ἃ ἀποσπῶσαν ἡμᾶς: ἀπο- 
σπῶσαν 1190 τὸν ϑεὸν: ϑεὸν 1720 ἃ ἔξωϑεν βοώντων: 
ἔξωϑεν ὄντων 128 Ὁ ἐξαληλίφϑαι αὖ Ἐν: ἐξαλεῖφϑαι 
129 ὁ ἀπαρξάμενοι: ἀπαρχόμενοι 10. ἃ ὀψοποιουμένοις 
αὖ ὟΥ : ὀψοποιουμένης ἰδ. ἢ οὐδ᾽ εἰ: οὐδ᾽ ἂν 180} 
ἀνείργοντες αὖ Μ: ἂν εἴργοντες 10. παρὰ τὸν: περὶ τὸν 
10. ἔ ἐχβῆναι: ἐκβιασϑῆναι ν6}] ἐχβληϑῆναι 1826 λε- 
πτοῦ: λευκοῦ: 1384 ἃ ἑταίροις αὖ ὟὟ : ἑτέροις 1350 
φορᾶς αὐτοῖς: φορᾶς 186} παχὺ: τραχὺ 0. ἃ ἀγω- 
νισαμένων: ἀγωνιζομένων γν6] ἠγωνισμένων 0. ἔ 4ημη- 
τρίῳ: τῷ Δημητρίῳ 1818, εὐθυσκοπῶν υὐ 5: εὐσυσκοπῶν 
1408 τὴν δὲ: τὴν 142 ἃ ὑπολαβὼν δὲ: ὑπολαβὼν 
10. τὰ ὕστερα: τὰ δὲ ὕστερα 746 ἃ ὀκτὼ καὶ συμπερι- 
πολοῦσι ταῖς ὀκτώ: ὀχτὼ 10." δὲ μὴ: δὲ μηδὲ 10. 9 
πᾶς ἂν: πᾶσαν γ6] πᾶν 1474 ᾿Δλφεῷ: ἀλφειῶ 
1418 κυρίοις: κυρίως 

Οοτητησπθ5. αι Ρα]αύϊπο (η. 170, 5860. ΧΥ) παθοί 
885: Ρ. 610 τῶν δὲ δυνάμει τῶν δὲ χρείᾳ δοοοβδοιτιηύ 
οχ πᾷ. Ῥαᾶὶ. ΘΙ17 ὁ προσνέμοντα --- μᾶλλον 6ΘΧ 1185- 
ἄδθιη: ποιεῖν μᾶλλον ΕΠ. Τῃ οοὐθυ5 ἀθθαπῦ 6190 αὖ- 
τῶν καὶ αὖ Μ: καὶ αὐτῶν 6026: χαὶ ἀτόπων: ἀτόπων 
080 οἷον ὅσα: ὅδα Ιν. ἃ διαχρούονται: δακρύονται 
051 ἃ ϑηρευτικὸν: ϑηρευτὴν 692 ἃ μέμνησαι γάρ: 
μέμνησαι ἰὉ. ὁ τῶν ἑταίρων: ἕταίΨων 0848 ἂν μή 
τι: ἂν μηκέτι γ6] ἂν μὴ καί τι 10. ἡ πρὸς: πρὸς 
θ86 " οὐ μνημονεύω: οὐδὲ μνημονεύω 6517 ἐκείνης: 
ἐχείνου 10. νῦν γε: νῦν δὲ 639" πρόχειρα: πρό- 
χειρα γνώμης 0426 κατὰ τὰς: κατὰ 047 πρὸς 
τὰς: πρὸς ΟΘδὅ0 ἢ περὶ τῶν: περὶ Θ6ὅ62 " προσηναγ- 
κασμένος: προσυνασμένος (ΕΠ) γ6] προσενηνεγμένος 
0ὅ8:-0 πιϑανόν: πῖίνόν Ἐ πίνον οΘΙΘΙῚ θ0ὅ4 ἡ ὅταν, 
φάναι: ὅταν Θθὅ9}" λεπτύνουσα: προβάλλουσα Ο008 
πειϑοῦς: πάϑους 02 ὑπὸ: ὑπὸ 608 " ὁμοίου 



ΧΗΥ͂Ι ΡΒΑΒΒΑΤΙΟ 

τὸ ὅμοιον: ὁμοίου 6068 .6 ἐνστῆναι: ἐκστῆναι Θ68 6 
ὅσην: ὅδον 7106 τοῦ λαγωοῦ: τοῦ λαγοῦ 672 8 
ὅταν: ὅτι ἰρ. Ὁ μέϑυ: μέϑη 682 ο ταῖς ψυχαῖς: τῆς 
ψυχῆς ἰρ. 6 μᾶλλον" διὸ καὶ βλάπτουσι μᾶλλον: μᾶλλον. 
698 ἢ καὶ ἡ πέψις ἐξικμάζουσα τὸ ὑγρὸν: καὶ 694 
εἶναι 6χ ᾿ἰδᾶθῃῃΒῃἨ{ἘᾳἨἐ Ὃοθ096} ἀχράτητον: ἀκρότατον 6970 
συνημμένος: συνειμένον γ6] συνειμένος 698 6 ἱμελέη -- 
ἐπέεσσιν᾽ ὡς ἴτπι ὀθύοη!5 Θχοίάθυτιπί 7114 4ιογενιανῷ: 
δῖν ν9] δὲὸὶ 10. ἢ αἰδοῖ αὖ Μ:Ἔ οἶδοῖ γ6] οἶδε 1718 ἢ 
διπλόας: διπλοῦς 1191} ἰδίας: ἰδίους 121 ἃ πολλὴν 
αἵ ἄτομοι: πολὺν αὐτὰ 180. (16 11{0. Ε) 729 ἦσαν: 
εἰσν 790} κατοικιδίῳ: κατοικιδίων 152ς μίνϑον 
ἡδυόσμων: μένϑον ἢ ἡδύοσμον 1388 ἔ ἐγκέφαλον ἐσϑίειν 
- τὸν ἐγκέφαλον: ἐγκέφαλον γυῖ8 784} εἰσφέρουσαι 
μετὰ: εἰσφέρουσαι ὃ μετὰ γ6] εἰσφέροντες οὖν μετὰ 
1858 αὑτῆς: αὐτοῦδι 140 εὖ βιοῦν: εὐσεβοῦν ἴ0. 8 
συγκαταριϑμεῖν: καταρυϑμεῖν Ὁ. ἔ τὰς ἄλλας: τοὺς ἄλ- 
λους 14δ6 χρηστὰς: χρηστοὺς 

ΒοΙὰ5 Ῥα]αίϊηβ ρυϑθρθὺ 8806: 621 6 ἐξυβρίζωσι: 
ἐξυβροίζουσι 698 ἔ παρεμβολαὶ οτι. 5015, αποᾶ πούίϑη- 
ἄστη οὺ οΟτΤα ξωρά τε τὰ πρὶν ἄκρητα αὖ Αἰμθη. 
Ρ. 424: ξωρότερον τὰ πρὶν ἄκρατα (γ61] ἄκρητα) ἴθ. 
ἢ τὸ ἄκρατον: ἢ ἄκρατον 679 ἃ συννάοις καὶ συμβώ- 
μοις: σὺν ναοῖς καὶ σὺν βωμοῖς Θ80} ταρασσομένην: 
καταρασσομένην θϑ8ὅ 6 μορίοις: μυρέοις 088 ἃ ἀνα- 
ϑλιβόντων: ἀναϑλιβέννων 6928 ἂν ὁ: ἄω ΤΟΙῸο 
ξωόφυτα: ζώῴρυτα 1086" νῦν αὖ Μ: νῦν οὖν Τ06Ὁ 
φιλογυνίαν: φιλονεικίαν γ6] φιλαργυρίαν 121  χωφό- 
τατος: κουφότατος 122} σταϑερὸς: ἧς τὰ ϑέρος ν6] 
τὰ ϑέρους τ4δ ἃ αὐτῆς: αὐτοῖς 10. 6 ἐχκκαλεῖται: 
ἐγκαλεῖται. ϑοα ποη οϑὺ ἀπθιϊαπάθπηι, απἰπ Ῥα]αύϊητιβ 
δοσαγαῦθ ΟΟἸ]αὔτιβ Ῥ]ΌΥΘ5. ὈΟΠᾶ5. ᾿θούομθ5. ϑὺ ΘΟΙΠ]ΠΠΠΘ8 
οὐ βἰῃσι]αγοβ ρυδθρθαῦ. --- Οοάθχ Ῥδυίβιητιβ Εἰ πη. 1672 
ΘΟΙΏΤΉΠΠ65 Ὀ]αΥ65 μαρϑῦ, 51ΠΟΊ]Δ7 65 ρϑῖοαβθ, αὖ ααἱ 
6χ Μιμαοθοπθηϑὶ ογὔαβ 50. ΟὈμητηπϊττη Ὑϑοθρ δ τι 



ΕΞ ΨῸ 
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ΘΧΘΙΏΡΙα 5ἰπὺ πδᾶθο: ρΡ. 616 ὁ ἑταίρων αὖ ἘΠ: ἑτέρων 
619 Ὁ βασιλεὺς: ὁ βασιλεὺς 620 ὁ “Ζακεδαιμονίους: 
λακεδαιμονίοις 10. ὁ ἀναλαμβάνοι: ἀναλαμβάνει. 698 ἃ 
ἐχπρεπῶς: εὐπρεπῶς 624 6 ἀπισχναίνουσι: ἐπισχναί- 
νουσι Θ27 " γεωδῶν: γεηρῶν 028 6 Δἰαντίδας: 
αἰαντίδος 629 ἢ ἃ: οἷἀὐ 680} καὶ ξένης: καὶ περὶ 
ξένης 6829 ὃ καὶ τοῦ: καὶ ὁ τοῦ ὄδ8θδ χρῆσον: 
χρηστέον 6886 τοῖν χεροῖν: ταῖν χεροῖν 644 8 ὑφό- 
ρασις αὖ Χ: ὑφαίρεσις Θὅ98 6 παραλέξαι αὖ ὟὟΥ : παρα- 
λέξει γ0] παραλλάξαι 6584 ἃ ἀνάβαλλε: ἀνάβαλε 0. 6 
τὰ πλεῖστα: κατὰ (γο1] καὶ τὰ) πλεῖστα 6657 ἄλλων: 

, λόγων 6688 ἔ μαλακωτέρας: μαλϑακωτέρας 669} ὄψου: 
ὄψον ΟΥΓ{ Σάβους: σάββους 0714 τήν τε εὖ Ὑ: 
τὴν δὲ ΟΥ̓ ὑπό τινων: ὑπόλκων 701 ἃ οὔτις: 
οὐχ Τ02 8. τὸ κάτω: τὸ μὲν κάτω Τ09 6 χεκλημένον 
αὖ ΒΒ: κεχλημένου 7114 παραβάλλου: παραβαλοῦ 
118 ὁ ἐξέβαλλεν: ἐξέβαλν 10. καὶ τὸν: καὶ Τ1668 
χουσοῦς αὖ ᾿: ὁ χρυσοῦς {116 Ἑβδομαγένη: ἐβδο- 
μαγένν 120 ὑμῶν υὖ Μ: ἡμῶν 1246 ἀϑλητοῦ: 
ἄϑλησν 7286 ἣν (ἦν Ἐ) --- ἔλεγε (ἔλεγεν ἱπᾷ.) δὲ 
Δσοθβϑθυθηῦ 6Χχ 1154 61 129 ἃ Αἰγυπτίοις: αἰγυπτίους 
151} τὸν ὑδροφόβαν: τὸ ὑδροφόβαν. ϑ56α νΡ. 752 ἃ Ἰᾶθγῃ 
501τι5. Ιπᾶ. 1951 μυρία δὲ: μυρίξίά 786} τρανὸν 
οὐδὲ: τρανὸν οὐδὲν 151 ο ἔχοντος: οὐκ ἔχοντι οὐτη 
εἰαύα. ϑαρριθπάπμηι καὶ τὸ ἀληϑὲς ἔχοντος εἰπεῖν οὐ- 
δενός, πϑτι οὐδενός ἃπίθ οὐδ [8.0110 Θχοϊᾶθυθ ροὐθυδῦ. 
Ναπο οἵ γι. Βυυΐ. ὁ. 6 οὐδενὸς δ᾽ --- εἰπεῖν ἔχοντος 
142 ἃ φυλαξάμενον: φυλαξόμενον. 

ΘΟΙπ5. ρυϑθθθῦ πα806 Ρ. 640 ἃ πέπειραν: πεπείραν 
θὅ7 9 ὑπήχει τὴν ἄκρατον: ἐπέχει (ὑπέχει Μιπα.) τὸν 

ξ 

ἄκρατον Θ66)} συνέχε (1. 6. συνέχξε): συνέχεεν (ὈΡα].) 
γ6] συνέχειν (]1π.} γ6] συνέχειν Ο78 ἃ χιλὸν: χυλόν 
108 ὃ πεττεύειν: περιττεύιν 1098 δεῖ: δ᾽ εἰ 7218, 
ἀγελαστὶ: ἀγελαστεὲ 730 ἃ περιιόντος: περιΐοντος (1πα.) 
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γ6] περιόντος 7406 ὥσπερ ἐν: ὥσπερ 1432 Ποδῆν: 
ποδην (Ὑ᾽π4.) γϑ] πάριν (Ρ81.) νοὶ] πόδα: ἰν. δι᾽ 
᾿Δἀγαμέμνονος: διαγαμέμνονος (Ὑ͵π4.}) γ6] ἀγαμέμνονος 
1488. νομὸν: νόμον 1748 ἃ πεποιημένη: πεποιημένῃ 

Ὁυθῖπᾶβ π. 97, Τ]ΘΙΠ Υ̓ΘΠΘΟΘΊΙ5, 5860Ὰ}1 ΧΙ δαὺ ΧΙ]. 
Ῥγδϑίθυ. Ὑιΐαβ οοπύϊμποῦ βουιρία Δίου], μᾶθὸ 44 4 
40 47 δδ 49. Οοπβοπέϊ οὔτ Ῥαυβίπο 1958 (0). [πῃ 
110611}15 ἃ δίδταϊο οοἹ]αῦϊβ ῬΥΪΠΊ8.6. τηϑητι8 ΒΟΥ ΡΥ 5. 1η8]- 
ἰὰ5 σουγθχθυτηὺ οὐ βθουσπᾶδ τηϑητ85 οὐ ἰθγα. Ῥϑιιοδ 
ΘΧΘΙΏΡΙα ΘΧΡΥΌΙΊΟ Π860: Ρ. 439 ἃ (1π {{{π]0) εἰ διδακτὸν 
ἡ ἀρετὴ αὖ Ο: ὅτι διδαχτὸν ἡ ἀρετή 4389 ἔ οὕτω τὸ 
ἦϑος αὖ Ο: οὕτω. Αἀαϊξατηθπέατα Ἰσίξαν ΒΘΙβ ἢ τὴν 
ψυχὴν τπὰπο βπρουῆπατη οϑὺ 494 Ὁ νεοττιᾶς ῬΥ. Τὴ. 
Ὁυθιπαῦῖβ αὖ ὟΥ : νεοττείας ιν. ὁ σχυμνίοις οδάθιῃ αὖ 
ὙΥ: σκύμνος 4978 οὐκ ἂν χεύαιτ᾽ 5οΥρ581 γοβυϊσία 
βουιρύσταθ ὈΥ. τι. ἀχλευταί ῬΥΘΙΠΘΠη5: οὐκ ἔχει 

Αὐπουβ π. 268 1η5]σπτύτιβ, ἔουυηδ ΤΙ ΠΟΥ, Οπαγύθοθτιβ, 
σοπμβουυϑύτβ δϑὺ ἴπ δίοπαβίθυϊο Ποομίατιο (ονὴ 4οχει- 
αρίου). ϑδθοιο ΧΙΥ οδχαγαίαβ υἱαθίαν. Οοπβίδὺ ἔ01115 
844. απουτη ὈΥΠ8 48 ΘΟΠ θη 1 5ΘΙΥΠΟΠ 65 ΦΥστι- 
τηϑητὶ ΘΟΟ] Θϑιδβίϊοι; 00]. 49---126 οριβύπϊαθ θιπιβάθηη οὐἹ- 
σἽηῖ5. ΕὉ].120 ν--- 280 ῬΙ]αίδυοΗΙ βουιρύδ Μου ]18, οΥα1π|θ 
ααθη βϑαργα ποίαυὶ. [πᾶ6 8. [0]. 280 ν--- 844 ῬΡῬΙαίαν- 
σματη Θχοϊρὶὺ Πποϊϑητιβ, οαῖτι5 βουιρία δ]τατπιοῦ βιρουβαπί. 
ῬδρΊηδ6 5ίπσταθ 206 γϑύϑιι8 οοηὐπϑηΐ, σϑυϑ5 2ὅ ΟἸΤΟΙΓΘΙ" 
πξίογαβ. ὙΙγδ 15 5: στι] 715 ΒΡ ΘοΙτηῖπηδ, ἢ866 βαηΐο Ρ.1466 
ὁ διηγούμενος αὖ Ῥῆπρσκίαδ: διηγούμενος 1860} παρὰ 
τὸ δεῖπνον αὖ Η: παρὰ τὸ δειπνεῖν 1δὅ7 Ὁ 4 ἰσώπιος 
(,. “ἰσώπειος): Αἰσώπου. 962 ἃ πέτονται τιὖ ὕ8η. 611: 
σπέτανται 10. 6 νεόττια αὖ Ἰάθηη: νεοττία 9685" 
καὶ ὀμμάτων ἴπ τᾶϑατα Βαρὺ χαὶ ὀμμάτ ἀπᾶθ οοπῆν- 
τηϑέτι χαὶ σωμάτων  Θ9644 ἄγουσαν πὖγεη. 611: 

, . Ἂ ,ὔ ον 7 δ 
φέρουσαν Ὁ. ἔ δοῦναί φησιν ἡμῖν: δοῦναι ἡμῖν φησιν 
σατὰ ἰδία 9068 καὶ νὴ 4ία δορκάδα: καὶ δόρχα 
10... ὄνυγος εὑρίσκεται: εὑρίσκετ,41 Ὄνυχος 10. ἃ τοσοῦ- χ 6 9 χ 
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τον γὰρ: τοσοῦτον 907 ἃ μέχρι: μέχρις, Ῥδβδίτη οὐ ἤοο 
οὐ ἄχρε ῥτῸ ἄχρις 9068 ἃ λαμβάνοντα: λαβόντα 969" 
τὴν λοιπὴν ἄρα: τήνδε λοιπὸν ἄρα 10. ἃ ἐπιμελομέ- 
νους: ἐπιμελουμένους 10. ἔ ξακόρων: νεωκόρων Ὁ. 
ἀναστὰς ἐπηκολούϑει: ἐπηκολούϑ!ξι!τ᾽ ᾿Δἀναστὰς 971} 
ἀφεὶς --- χρήσομαι Θαλῇ: ἀφεὶς ---- χρησόμεϑα ϑαλῇ. αὶ 
αὐοτηοᾶο ογαιη 510 80]οθοσμη χρησόμεϑα ΡοΥΒΡΙΟΠΙ 
οδϑῦ 10. περικυλινδηϑεὶς: περικυλισϑεὲς 9172} ὅταν 
οὖν τις εἰσολισϑῇ (80Υ. εἰσολίσϑῃ): ὅταν οὖν εἷς ὀλισϑῇ 
10. 86 παρ᾽ αὐτὴν: πρὸς αὐτὴν 10. προσοικοῦντες: 
προσήκοντες. ΘἼγη116 γιὐιπτη Θχὶ πηθητηη οχ ᾿. θ0 7 ἃ, τ] 

, φαοᾶ Ἰοσίθαν οἰκοῦσιν εἰς ᾿ϑήνας (461. εἰς Θ᾽ ΘΌΠΟΙ 5) 
οουγσθπάτηη: ἥκουσιν εἰς ᾿ϑήνας 10. ὃ ἐν Αἰγίῳ 
ΒΟΥΊΡΒΙ 6χ ἐν αἰπῶ: ἐν Αἰγύπτῳ. οἵ. Ἀ6]1δη. ὅ, 29. Αὐπθη. 
Ῥ. 606 Ὁ. ῬΙΠπ. 10. 26 9148 Σῶϑιν: σώϑην 915 ἃ 
σχολὴ μὲν γὰρ πολλὴ πάρεστιν 5ογἼρδὶ ὁχ σχολὴ μὲν οὖν 
πολλὴ γάρ ἐστιν: σχολὴ μὲν γὰρ πολλῇ Ἔστιν. οἵ. 
Ρ. 146 ο ἀλλ᾽ ἐπεὶ σχολή τε πάρεστι πολλή 9717 τολ- 
μῶν. αὖ ΘΟΥΥΘΧΘΙΆΙη: τολμᾶν. Οοπίτα Ρ. 1085 ἃ ποι 
Ἰπῆ πη] γα 6558 ΟοΥττρύαιη, 5686 γϑύρυ ἴσασι, αποᾶ 
ΘΟΥΤΊσθηαμη εἰς ἀεὶ. τὖ ρᾷμθ]ο ροβῦ εἰς ἀεὶ τοῦ συνέ- 
χοντος οθὐὐ., ἴῃ ὑγϑηβοῦγϑι θη θ60ὺ Ὁ 111 τῶν δικτύων 
οὖν οχ τῶν δικτύων ὧν: τῶν δικτύων [ῦ. ταῖς γαλαῖς 

εἶσιν 6Χ ταῖς γαλαῖσιν: ταῖς γαλαῖς 978 ἃ γνώριμος 
μὲν: γνώριμός 9179 ὁ βράγχια: βραγχία 10. ἃ τοῦ 
λίϑου αὐ ἢ: τῆς λίδϑέυ 9980 ὅπως οὐκ ἐνσχεϑήσεται 
- οὐδ᾽ --- ἐμπεσεῖται: ὅπως οὐκ ἐνσχ. --- οὐδ᾽ --- ἐμπέσῃ 
988 ὁ ἀκίδας: ἀκάνϑας 984} καταμένειν ἀσφαλεῖς αὖ 
Ἡδυ]θίδητιβ 5012: εἶν.1 ᾿“σφαλεῖς 9888 Φίκιον αὖ 
ΘΟΥΥ. Χ: φύκιον γ6] φίκκιον ἴρ. Ὁ Καρίνας: καρικὰς 
990} τῶν ἀνδρῶν ἤδη: τῶν ἀνδρῶν 10. 6 Πτῴου 6χ 
πτωΐου: πτώον 9918 ἀπεγεύσατο τὖ ἘΠ: ἐπεγεύσατο 

Τθηΐατιθ 6χ οοᾶϊοθ ἘἈϊοοδγάϊδηο τ. 45 (46. απο νἱᾶ. 
Τυθυϊαβ Ζυι ΟΘβο οί ἃ. ΤΠ ου]16Γ. σοῦ Ρ]αύ. Μου. 1 
Ῥ. ΧΠ 8δὸ ΠῚ νη. ὅ 5α4.), σαἰτπ5 σοΠ]δὔϊοπθηη ροϑὺ ὑθχύμπηι 

ῬΙαΐτΟΙΙ Μοτνδ]α. ΥὙΟ]. 1. ᾷ εξ 
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ἸΠΩΡΥΘΒΒΆΤΩ 8ΘΟΘΡΙ, Θποίδπαδ, βαθὺ Π866, Ρ. 16 μητρὸς 
ἢ πατρός: πατρὸς ἢ μητρός 8 περὶ τῆς ἐλευϑέρων 
αὖ Ο: περὶ τῆς τῶν ἐλευϑέρων παίδων 17 ἃ προ- 
ἑαλωκότων: προσεαλωχότων 186 φϑίνουσι καὶ ἀποϑνή- 
σκουσι αὖ (: ϑνήσχουσι καὶ ἀποφϑίνουσ, 218, γλυκύ: 
γλυκεῖ 880 φιλανϑρωπίαις: φιλανϑρωπίί 896 πο- 
λεμέῳ: πολεμικῷ. Ῥγδούθυθα Π. 1. σουυισθπᾶδ, οὐ δα ἀθπᾶδ, 
βαθὺ Ρ. 128 ἃ (ΞΞ- 801, 8) μὲν οὖν Μοπίτγίϑοιι: μέν. 
Ρ. ὅ1 6 ἴῃ πειρωμένῳ Ἰαϊοὺ αἰ τἱἀοίτι τετρωμένῳ. οἵ 
ΒΟΡΒ. ΑἹ. γν. ὅ81 οὐ πρὸς ἰατροῦ σοφοῦ Θρηνεῖν ἐπῳδὰς 
πρὸς τομῶντι πήματι. (811Π1τη. Ἐρίσν. 47, 9 ἐπῳδαὶ --- 
τῶ χαλεπῶ τραύματος. Ἤοτα. τ 451. Ῥιπᾶ. Ῥυίῃ. 8, 51. 

Βογιρίοσυση, απα8)0 8 οοαϊοο5 Ῥδυϊβίποβ ΒΕΙ ργϑθ- 
οἵρὰθ οαβίϊσαπᾶα σου σθπάβατθ βαπέ, ὑββυππο δ, ΠΗ], 
ῬΥΘΘβου τη οατη ΤΥΘιιτι8 ΘΟΥΤΙΠ] ἸΟΤΌΥτιπι ΟΟ]] ΘΠ] ΟΠ Θτα 
δοσαγαίδιη οαϊαϊβδοὺ (Ζ. ἀθβομίομίθ ἃ. Του] ϑἔθυτιησ' 
νου Ρ]αίδιο 5 ΜοΥδ]ῖα 11. ΟὨἶδα 1881), πἰδὶ χαοᾶ Πῖο 
1110 ογγαῦα ααϑοάδιη δαποίαυι. Νϑατθ τ] 8 1, Π8ΤῚ 
ΠΘΙΊΟ ΟἹΟΥΘΙΊ γροίθϑὺ θο, αποᾶ 1τἴ8 δοουγαῖΐθ ΟΘΙΥΥΙΒ 
οοὔϊοθυα οοπύα]ουῦ, παὖ αποα δαὖ 1056 ροβύθα ἀδβιαθγαγθὺ 
ϑαῦ 8115 δηϊτηϑαγθγίουθῦ 1101] θϑϑού. ὥπδθ δαποίδυ 

ν 

βαηῦ ᾶθὺ ἴθυϑ: ρ. 897 ἃ χριομένη ἃὶἨὀ 8984 αὕτη Εἰ 
599 ἃ οὐϑὲν 400 8 χελωνίω ἀδαὺ οὔϊδηι Εὶ Ὀθπ6 νἱἀθπ 
10. ἃ αὐτὴ ΒΒ 405). ῥώμην --- ἔπεψαν Β8Ὶ δ88δ 8 
ἐγγυμνᾶσϑαι Β ὅ98 ὁ σωφρονοῦντας Ἐ 98 ἃ οὗτος 
Ε;, αὐτός οοὐΥν. αὶἬ.ὀ 7494 ἀγεννὲξε Β 7514 παῖ ΒΕ 

[ 
ἴρ. Ε δόξειε ΒὃῈ 7ὅ88 τριήχκοντ᾽ ὧν ΒῈ ἡβώ Β 

ο 

1848, δακτύλων ΒῈ 789} κηλοῦσι Β 1.6 ἄρεως Β 
160} ὁ φάύλλος οτα. 501π8 Β. ὁ φάϊλος 50᾽. α Ττ600 ἢ 
μέλλοι γτϑοῦθβ Β 7616 περὶ τὴν 580115 Β 10. Πρω- 
τεσίλλον ΒΞ 7048, οὐκέτι ΒῈ [Ρ. ὁ μετ᾽ ὀμίχλην ΒῈ 

[4 

1606 ο ἀπαυϑισαμένοις Τ01 ἃ πόλως Β 769 στερη- 
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τιπκὸν Β 1118 πλὴν ΒῈ δ86δ4 δυσφορώτατον Β 
857 Ὁ ἤειν Ἐὶ -. 10. 6 τὸν ἄργον τοοῖϊθ Β 888 6 ἐπι- 

Ε 
νάφου ἘΠ, ἐπινάφου Β 859} αὐτὸς ΒὃῈ 860 κατὰ 
ΒΗ, κακὰ οοτγ. 865 6 καταλαμβάνει ΒῈ 8618 
περιερχϑέντες Ἐ), περιενεχϑέντες Β 8708 προδηλήση- 
ται ΒῊῈ 1:0. ἢ ἀνέϑεντο ΒῈ 9218 κατευϑυωρίαν Β 
928 ο ῥιζῶδες Β 092 ο νυκτέριον ἘΣ, νυχτερινὸν Β 
929 ἃ γλαυκώπιδος ἀπίθ ἔπλετο ἘΠ, ροϑβὺ ἔπλετο Β 984} 
ἀνϑρακογένεσις ΒῈ 9888 γὰρ ργο μὴν Β, δἴὰ8 ]060 
Ἰδοιμτ]δ, 2 11. ᾿π Ὶ 10. ὁ προσδοκῶσι οἰϊδια ἢ 10. ἔ 
ῬΙῸ αὐτὴν ἀδὺ αὖτ οὔτι 180. 85---4 11{ῤ.ὄ Καὶ 9359 Ὁ 
ἐχούσας Β Ὁ. ἔ περιχεούσας ΒῈ 9409 ρμτο πάσχειν 

[ 

ἀδπὺ ἀσκεῖν ΒῚ 9418 ΤΙΝ Β 99484ἃ περιίστα- 
σιν ΒΒ 9448, ϑερμότητος ἐπείγει Β 94δ ὁ καὶ κατ᾽ 
ἄλλην καὶ ἄλλην Β 10ὅ98 οὐ πράως ΒῈ 1Τ1Ὸ60Ρ 
μόνους ΒῈ 10. ἃ χακεῖνα Β, τοοῖΐθ Φ 1061 ἃ ἰδά- 
νουρσον αὶ 1068 δὴ οῃ. Β Ἰν. ὅπη Β 1". μόνην 
ΒῈ 10648 ἄφρονας ἐκ φρονίμων ΒῈ 0. ἃ τὸ ἀγα- 
ϑὸν Β 1066 λέγεταν Β, λέλεκται Ὲ 1067" παρέ- 

ἼΠ 

στησιν Β [ἸΡ. ἃ οὗ ψάμμος ΒῊ 10θ088 ἁρμο Β 
Ῥούϊιϑ Ξε ἁρμόττον 10. Ὁ στέγης μοῦνον Β 1.  αὐὖ- 
τῆς Ἐ], 5064 ἡ 6ὁχ οὐ ἔδοπῃη [1070 ἃ ἔν γε Β, ἔν τε Ἐὶ 

γ7τα 

ἘΠ πὶ ἢ ἀσθεὶ, ἔχεῖνο, “ 1015 ὁ λέγουσεων Β 
10. ἔ εὑρεσιλογίας ἢ 1018} παρά τινων ΒῈῸ 10748 
βάρεσιν δρίοις ΒῈΪ 10. 6 ἐξ ὅτου Β 1Ό76 Ὁ τῷ δὲ Εὶ 
10. μὴ σωτὴρ ΒΕ 0. ἔ τὸ νεῖχος ΒὀῸῚ ΤἸΟΤ7 ἃ τινος 
μαροὺ ΒῈ [Ρ. " εὐφύσεσιν ἀαῷ Β 1078 Ὁ ἕν δὲ δια- 
φερομένων ΒῈ 107948. αὐτὰ γὰρ ΒῈ ἰΡ. ὁ αὖτε Ε΄, 
οὔτε Β 1080} ταύταις οὐκ ἀνίσου ἃ 1118.9 προσ- 
λαβὼν ΒΞ 1119ὰ ὃ ἐγὼ ΒΞ ὀ ἸΡ. ὁ γέλωτι ροϑὺ χρώ- 
μενος ἘΠ, ροβὺ προύβαλεν Β 1120} εἴπερ Β γτῸ εἴπερ 
οὖν 1128 ἔχοντας ΒῊῚ 11268 ἀτρέμας Β [ἰὈ.ς 

αἿ 



Π ΡΕΑΒΕΆΑΤΙΟ 

ἐξελὼν ΒῈ 1127} τὴν σπάρτην ἘΣ, τε τὴν ΠΟ ΕΝ Β 
10. ο μητροδωρέεστὶν 516 Εἰ 

Η. 1. ϑβυθιοϊοπᾶδθ ϑαπὺ Ἰθούοπθβ αὐϑθᾶδηη ὈΟΠ8Θ 
Ῥαγύϊ οοα. ἘΪ, ρᾶγύϊη οοα. Β 6χ 8115 βουιρύϊβ 58] ϑοῦβϑβ. 
Ας ρῬυϊησμι οΟα]οῖ5 Ε΄. ρ. 15 αὐθϑάδως αὖ ργ. τι. Υ": 
αὐθάδῶς 515 Ο, αὐθαδῶς οδζἰεοτϊ 606 " προσάντων: 
προσαντῶν. οἵ. προσάντως 120} ποιητῶν τε: τε ποιη- 
τῶν 3244} ἀπῴκισαν: ἀπῴκησαν 245 ἃ ἕπτακισχι- 
λίοις: ἑπτακισχιλίους 2484 μητέρων ΞΟΥ̓͂ΡΒ] ὁΣ μρῶν 
ΑἸΡ. π. 126 (μρών ἘΠ): μητρῶν 288 ἃ προελϑεῖν αὖ 
ΑἸΡ.: προσελϑεν 264 γένοιτο αὖ Οονθῦ: γένοιτο 
10. Ὁ τοὺς ἄνδρας αὐτῶν αὖ οοᾶ. Χγ].: αὐτῶν 2879 
καί τι καὶ αὖ Ατὴρ.: καί τοῦ καὶ 2609 μὲν οὖν. Τῃ 

ἐρυξοῦς 

ΑἸ}. οὖν ογαβατα οϑὺ τϑοῖΐθ (261 ἃ γυναικὸς ΑἸ. ἀπᾶθ 
τϑυϊθαθπαάθπμι γυναικός 264 8 χκαταδαρϑόντα ΑἸηΡ. αὐ ΥΥ: 
καταδαρϑέντα) 208 τοῖς αὖ ΤΥ : τότε 2666 ὅτι: καὶ 
(26τ- οὐκ ἔϑηκε ΑἸι}0.: ἔϑηκε 10.6 Νομᾶς ΑτηΡ.: νουμᾶς) 
209 ἃ ἀποδιδόντες: ἐπιδιδόντες 2116 ἄλλως αὖ Χ: ἄλλοις 
128 καὶ νικήσας: νικήσας 214 ἐντικτούσας: ἐντεκούσας 
10. καλοὶ ργο καὶ καλοὺ 10. τὸ πορϑμεῖον: πορϑμεῖον 
5160 Κωνσυαλίων: κωνσταλίων 2114 μητρόπολις αὐ ὟΥ: 
μητφοπόλεις 10. αἵ Σάρδεις: σάρδεις 218 Ὁ συνέϑεντο 

οὖν: συνέϑεντο 282} αὑτῆς: αὐτῆς 10. ὁ φωτεινὴν: 
φαεινὴν ἴ0. ἐπὶ: ἐν 2888 μὴ υὐ ὙὙ: μηδ᾽ 1. προ- 
πομπὴν: προπεμπτὴν γ8] προπέμπειν Ὡ8δάάτούτου υἱῦ: 
τοῦτο 288ς ἀνῆπτο: ἀνῆπτον 2880 τῶν παίδων: τῶν 
μὲν παίδων Ὁ. ἔ γινόμενον: γενόμενον 291 Ὁ τῶν μὲν 
ἱερέων: τῶν μὲν ἱερῶν 10. ἐχόντων, τῶν δὲ ἀρχόντων: 
ἐχόντω. 2928 παρὰ Σόλοις ἧ: ἡ παρὰ σόλων (το] 
σόλοιν) 4294 Ὁ μεταστρεφομένου: μεταστρεφύόμενον 
9296 Ὁ ἀναγκασϑέντας αὖ ὙΥ : ἀναγκασϑέντες (1. ἃ ὀλί- 
γῶν Ατηρ. αὖ Μ: ὀλίγον 298} προσηγόρευσαν Ατηῦ.: 
προηγόρευσαν) 8008 ἕλκειδίου: ἑλκυδίου 10. Ὁ φησιν 
ἀοσοβδιῦ ἐσ ΒΕ ἴῃ. ο οὐΐδια Εἰ ἃαὺ ἐσχηκέναι ποπ ἔσχηκε, 
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1ᾷ αποᾶ σοπύοπαι 808} οἵ (!. αἴ) ἀχράδες: ἀχράδες 
10. ἐπωνομάσϑησαν: μετωνομάσϑησαν ἸὈ. ἃ διέπλευσαν: 
διέπεσαν. --- ἡ. 864 ἃ τρυφήν τε υὖ Ὗ: τρυφήν γε 
(958 ἃ ὡς τοῦ μὲν Τιᾶυγ. 80, 21, αυἱ ἴπ πος βουϊρίο 
ΠΟΠ οϑὺ ροβύρομθηιιβ ΘΟα]Ο] Εἰ, ααἱ ἢ. 1. οὕτη οϑθυ β 
ἀαὺ καὶ τοῦ μὲν)͵ δϑ8ῦθε8 αὑτοὺς αὖ Βοπέϊογ: αὐτοὺς 

ἵν. 6 ἐρῶντας 1. 6. ἐρῶντα αὖ Χ: ἐρῶντας 8867} τὴν 
τίτϑην 1. 6. τίσϑην: τὴν τίτϑϑην 1. αὐτοὺς τιὸὖὺ' ΘΟΥΤΟΣΙ: 

αὑτοὺς 858 ἃ προςβάλλοντες 1. 6. προβάλλοντες ποι προ- 
βαλόντες αὖ Βοπύ]ον, αποᾶ δὐποίο ργορύθυ (10. 6 ἐξ 
Ὀσίριδος μετὰ τὴν τελευτὴν Ταῦτ. 80, 21 αὖ Β: μετὰ 
τὴν τελ. ἐξ ὁσ) 5026 ἐπισκεψόμεϑα αὖ Μαγκ]απάιι: 

ἐπισκεψώμεϑι 8068. 6 ΡΝ ποτ ὺ 1. 8... γενόμενον γ6] 
γινόμενον. τπᾶθ γιγνόμενον 5οΥὈΘπάθπτη: γενόμενον 
906 Ὁ ϑρύον αὖ Ῥαγύπμογ: ϑρίον 10. ὁ τρὶς: τρεῖς 
10. ἔ Ἴσιδος νομίζουσι. Τπ γαθατα παροὺ ΕΙ δὸς νομι, 
Ὁπα0. ὉΓ. τη. ἀθαϊθθθ νἱἄθίυν Ἴσιν ὀνομάζξουσ:. 868 ἃ 
μηνοειδῆ υαὖ ΒΑΒΙ]ΘΘΠ515: μονοειδῆ 10. Ὁ βραχυτάτη αὖ 
Χ: βραχυτάτηον 869} ὕπου αὐΜ: ὁμοῦ 874} ὅσων: 
ὅσον 10. ἃ γεγενημένον: γεγεννημένον (1. γενόμενος 
Τιααν. 80,21: γινόμενος) 8:18 ἃ ἵἴεσϑαι: ἴεσϑαι 8778 ὁ 
ϑεὸν: ϑεῶν 10. 6 κινοῦσιν. [π Εἰ ὈΥΪΠΊΟ πι. ΤΥ. 80υ]ρϑι 
κονοῦσιν. ἀοὶπᾶθ οονγοχιὶὺ χενοῦσσν 8800 ἀπάγοντες 
τὖ Μαγκιδηᾶπβ: ἐπάγοντες 10. ὑπὸ σκότῳ: ὑπὸ σκό- 
τους. --- Ῥ. 1042 " καὶ τοῦ κακοδαιμονεῖν δοοοδδιῦ οχ Εἰ 
10. τὸ μὴ κακοδαιμονεῖν --- τοῦ κακοδαιμονεῖν: καὶ κακο- 
δαιμονεῖν γν6] τοῦ κακοδαιμονεῖν ρ. ἔ ἀλλὰ καὶ: ἀλλὰ 
1048 ὃ ὅσα: ὅσον 1044} ἀδίκημά τι τὸν τόπον Ἐὶ οὐ 
τη. 85. Ε; ἀδίκημά τι ἄτοπον. ΤιΘοὐΐοπθοιῃ ἀδικημάτια τὸν 
τόπον, ατιᾶτη ὟΥ δαποίαγιδ, πϑθαῖθ ἘΣ ρυϑθθθὺ πϑαῖθ Π' 
1044 ὄψιν: τέρψιν οὐΐϊδια Β, ποῦ δαποῖο ργορύου ὟΥ 
1046 ὁ ὥσπερ τὸν αὖ Μ: ὥσπερ 1049 δὲ μεῖζον: 
μεῖζον 1060 ἃ λέγωμεν: λέγομεν. ἘΠαΒάθΙα. σΟΘΙΟΙΒ 
8.116 5 ἸΘούοπ 65 σνἱᾶ. βαρτῶ ᾿. ΧΏΥΊΙΠΙ. 



ΤΥ ΡΒΑΒΒΑΤΙΟ 

Νυπο σϑηϊοὸ δᾷ οοἄϊοοη Β. ρΡ. 3849 ὅρα αὐ: 
ἄρα 886 ἃ προβαλλόμενον: παραβαλλόμενον 10. 6 
ὁμοίους αἱ τὰ. τθο. Ὑἤ: ὁμοίως 1844 ἐθορύβησαν αὖ 
ῬΥ. τὰ. 5": ἐθορυβήϑησαν 1084} ὑγιείας Βῖο οὐ ᾿πῆτϑ 
Β88ρ6: ὑγείας 10. 6 ἐν τοῖς ἐπιφανέσιν: ἐπὶ τοῖς ἐπι- 

ῶν ῶν 
φανέσιν 10. πρὶν ἂν αὖ Μ: πρὶν 1088 ἢ τὸν ἠϑιπόν, 
ααδγττη 1 θυ Ἰ Οὐ Θτ Θὐΐδηη τη. γ86. ἢ, ΒΌΡΘΥΙΟΥΘΙΙ ΟΠΊΠΘΒ 
ἐθἰθ 1] 10888 τὸν φαῦλον αὖ 3 οὐ Χ: τῶν φαύλων 
10. Ὁ κατὰ ταὐτὰ αὖ 3 οὐ Μ: κατ᾽ αὐτὰ 10. ἢ ἐγκω- 
μιάξειν αὖ τὰ. τθο. : ἐγκωμιάζξων 1089} γινομένης 
ἀαὺ οὐϊαιη Β, αποᾶ δαποίδυνι ρτχορίθυ 10. οὗ μὲν: 
οἵ μὲν γὰρ 1040} τὰ τοῦ αὖ τι. γθο. γἧ: τοῦ 1042} 
παρὰ τοῖς Στωϊκοῖς 50110. νἱᾶ. οὕτὰ τοᾶῦσ. ἢ. ἴῃ Β 
αὐ]άθιη ᾿πΐθυ παρὰ τοῖς οὐ μήτε 180. ὅ 10. οδὺ: παρὰ 
τοῖς 1048 ς γίνεταί τι: γίνεται 10. 6 μόνων: μόνον. 
Ἐογύ. μόνον 10. Ζήμητρος --- ὑδρηχόου ϑοοθδδιῦ οχ Β 
10448 ἂν εἴη (πο εἴῃ αὖ 501. 7) αὖ τι. τϑο. 5: ἢ 
10. ὁ ὅτε αὖ Μ: ὡς ὅτε 1045 8 καὶ πρὸς αὖ τὴ. Υϑῦ. 
γ": χαὶ γ9] ἐπὶ ιν. ἃ ἃ δὲ πολλάκις πάλιν τούτοις: ἃ 
δὲ τούτοις πάλν [ἴ0. ἔ εἰσάγει τὴν αὖ Μ: εἰσάγει τῶν 
1046 χκαϑήκει ἀδπὶ οὐΐϊδιη ΒῈ;, ἀποᾶ δαποῖο ῥγορύθυ 
Ὗ 104τἃ γεγονὸς αὐ τι. γτθ0. 2 οὐ Μ: γεγονότος 
10. ὃ ὁτὲ δὲ: καὶ 1048 8. αὐτῶν αὐ τη. τθο. Υ": αὐτῷ 
10. τὰ δ᾽ ἄλλα αἱ τ᾿. τοο. 3: τὰ δ᾽ ἄλλως 1081 " 
ἐνίοις αὖ τὰ. τθο. δ: ἐνίων Ὁ. ἃ πιτύροις αὖ τα. τθ6. 
Ὑ3 οὐ Μ: ἐπὶ πιτύροις 1084 ἃ κατ᾽ αὐτὸ τοῦτ᾽ πὖ τη. 
τθο. γῆ: καταυτοῦτ᾽ γ6] κατὰ τοῦτ᾽ 1065 " σεαυτὸν: 
ἑαυτὸν 1.6 ἐπὶ τὸ τοῦ κόσμου αὖ τη. τοο. Υἤ: ἐπὶ τοῦ 
κόσμου 10ὅθ ς προκαταρχτικὸν αὖ τη. τθο. δ": καταρ- 
κτικὸν ἴῃ. 6 ἂν αἵ (μοη εἰ αἵ αὖ ϑπούαν! 7) αὖ τι. 
τϑο. Ὑἧ: εἰ 1057} τὰς φαντασίας: ταῖς φαντασίαις 

ΗΙΟ βαθιπησο οὐΐϊδιη οοα. ῬΑυβιηὶ α π. 2076 Ἰθοὔϊο- 
Π65 885. Ρ. 806} ἁπάντων: ἁρπάζξων 8017 Ὁ ἐν τρίτῃ: 
τρίτῃ ἰ. ἃ πώλοις: πώλους ἰν. ἢ διδάξας οὖν τὸν: 
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δοὺς οὖν 808 ἔ ἐπόρϑει: πορϑεῖ 3809 ἃ Κόρσικαν: 
χέρσικαν 

Ουοᾶ 8 5ογιρία Ῥβθιααορ!αύδγομθα 59 51 68 ροτ- 
ἀποὺ πϑὰϑ 51 ΟΟΡ15 ΥὟὟ δβϑύθυυηδπηὶ, [)1616511, Ὑ01Κ- 
ΤΩΒΠΠΙ ΔΊΟΥ. ϑ'απὺ δαΐθηη 8118, βου ρύδ σθησΐηϑ, 1118 
αὐ]άθηη, 564 αἱ ΟΟα]Ο065 ο8 ὑγδαϊαθγτιηὺ 108. ΘΟΥΤΌΡΌΙ δᾶ 
ὈΠῖῚ ΟἸΠΠ65 ᾿ἰἴδατθ ΘΟμβΘηὐθηΐθβ, αὖ πθατθ σιν ]β 
ΘΟΘΙσΌτη ΒΙ ΠΟ ] ΟΥ̓ ὑθβϑθ τη 18, 851 ρορϑαοδ, αὐιϑϑᾶδηῃ 
ΘΧΟΘΡΘΟΥΒ, Βρουβιηῦ, ΠΘΟαᾺΘ ΟἸΊΠΪΠΟ ὉΠ]||5 ἔγποῦαβ οΧχ 
ἢ5. αυϊᾶθηη ΘΟΘΙΟΙ 5 δ νἱῦϊϑι βαπϑηᾶδ, τθαππᾶθῦ. Ἐ185- 
ΤΠΟΟἹ βουϊρύα, βαπὺ 20 21 86 (87) 44 4δ 46 47 48 

᾿ (60), δ ἴᾶτι ὑθιαροῦθ δι σου ααδτα βουϊρία, 28 48 
64 67 68 69 ΤῸ ΤΙ 12 135 14 1 16 18 δα ὁοτ- 
τυρία δυὺ ἴῃ οριζοιμθη γρθαδοία {πϑυτηὐ. 

πῃ ᾿πᾶ]66 ΒΌΡΘΥΙΟΥΘ ΟΡ ΠΩ] οαϊτπιβα 8. ΘΟΟΙΟ15 56] θούϑβ 
αὐδδάδηη ἸθούομΘ5. ΔΡΡΌΟΒαΙ, οὖ Ῥ]ΠΥΊΠ15 ΠΟΠ15 564 Θοχη- 
ΤῊ τΙ5 ΟΥἾ5515 ἰΘΟυ]ΟμΙ 5 οὗ ΟΠ 115 Ὑἱδ]0515 δῦ 
ΘΟΙΗΤΉΤΙΠ 15 δι 5] ]ΔΥτι5. Ὑ θυτιιη ὑβΠ16η, τοῦ ΟΠΊΠΘ5 
Θ85 Ιϑούϊομθβ ᾿παϊοδηθὶ ααϑηΐύτιμη απϊδααθ ναὶθαῦ οὐ απ8θ 
1ηὔο δίηστι!οβ πϑοθϑβϑιθιο ᾿πίογοθᾶδὺ ΠΘΟΘΘΒΔΥΊ85. Θ588 
ΠΟΙ 511Π| ἸΡΉΘΙΤΙΒ, ᾿ἰὐᾶ πὸπ ἀπο (611 ΘΙ Π5Π1041 Ρ61- 
ὑγαούαιϊομπθυη Ὠτιΐτιβ Ῥυδϑίδ 015 ΠΟ 6586 ΘΘ6 1 ̓ π|6 1068 
ΤῊ] οοπορᾶδπί. ὃὅ'ϑἃ πῦπὸ ὑθιηραβ οϑὺ δα δ] Θ. 1 
οαραῦ ὑγϑη5100. : 

ΡῬΙαύαγομὶ οὐαῦϊο, ααϑΙΉΥ158 ΠΟΘ ΠΘΥΥῚΒ οὖ ὙἹΘΌΥΘ 
ΠΘα6 οἱθσαηύί, αὐϑᾶϑηη οδγθδῦ, ᾿πϑθα8}15 ὕδηηθη. οὗ 
Ἰπϑθατ8. 0115 οὖ ᾿ἱπύθγππι ᾿ἱποοιηροβιύα ᾿ποοπαϊύϑαθθ δϑῦ, 
ῬΥΒΘΒΘΥ ΠΣ ΟΠ ϑη ἸΟΠΟΡῸ ὙΘΥΌΟΥΤΠ ΟἸΤΟαΙσα αὐδῦμτγ, 
αὖ Ἰοούογθιη δὐΐοπΐθ θϑᾶθιη 1ὐθυτη 1ὐθυτ 16 ἸΘΟΘΥΘ 
ορογΐθαί. πύθῃ ατη βαδηη Πδια 511} 11Ο106 1 ΘΧΡΥΙΠΊΘΥΘ 
σοπδαθυῦ, 564. δα οοτηρδγδίϊομθ αὐυϑᾶδηι οὖ πη ΟἽ ΠΘ 
αὺ σρϑυρουτη ΟΡροϑιθίοπθ ϑαὺ ὙΘ 015 6σΣ ροθίϑ 5106 
Ῥγόβαθ οὐϑύϊομπὶβ. βουρύουθ ρϑυϊθ15 δαὺ ἤστιγϑ 8]1]ὰ8 6χ- 
ΡΙοαγΘ δὲ διηρ!ῆσαγα βἐπᾶθὺ. πὑδθ ΟΠ ΠΪδ, Ῥ]ΘΥ ΤΉ 116 
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Ἰπ θυ ΟΥ86 αποᾶδηη σψὶποι]ο οαπῃ 5θπύθηὐ]8, ὈΥΤΩΒΤΊδ, ΘΟ Π- 
Τππροπᾶδ ουταὺ 8460 τοῦ ΟΥ̓Δ ΙΟΠΘΙη ὙΘΥΌΟΒδη, ᾿πη0681- 
ὕδτα τα] ]ρ]1Οθπιατιθ οἰβοῖαύ. Αἰααθ ποὺ ᾿ποοιημηοάθχη 
ΒΘΘΡΙΒΒΙΙΠΘ. 60 δασοίαγ, αποα ΒΙαίτβ ουιίαπαὶ οδτιϑδ 
γ ρα ὙΔ1115 τη 0615 ἰΥϑηβροτηῦ, ᾿πύθγατῃ δὐϊϑιη 60, απο 
ΟΥ̓ΔΕ]ΟΠΙ5 σ] πο], αὖ το]αχαὺ δαὺ Δαἀβυγιησιῦ, ΟἸΩΠΙΠΟΘῸΘ 
Βυπύαχι ρϑα]οῸ ἸΙΡΘΥΊΟΥΘ αὐπτ. Τύθατπιθ οὐαῦϊο θὰ 81- 
ὈΟΥῚ 511|1}15. δϑῦ ὙϑΊΉτ}15, βθο] Ομ 5, ΟἸηπααθ. 5 Ὁ0]6 
18 οοορογίαθ, αὖ πραθ ϑὑΠΡ8 ΠΘαῸΘ ΥὙ8721 ὈΥΙΠΊΔΥ 
Ὀθπ6 ᾿πίρυ 856 αἰβύποι ροββιπῦύ. Ῥγϑϑύθσθα, βϑηΐθηίδ- 
ΤΌΤ] ΠΘΧῸΪ ἸΠΤΘΥΙΟΥῚ οὖ ΘΟΠΟΙ Πα 1011 [ΟΥΤη81η ΒΡΘΟΙΘΠα- 
απ οὐδύϊομπὶβ ροβύρομθ. Νᾷπι ὁπ βθηζθηθϑηη ϑΌ87η 
Θοάθιη οὑτῃ ΠΘχι, αῸΟΟΙΏ 8 ΠΙΤσηΠ0 80 οἴογὺ ρῥυϑϑοῖρῖ- 
ὕπγατιθ, ΘΧΡΥΙΠΊΘΥΘ 5ο]θῦ, 5101] ουγαῦ Π6 ΘΙ ΒΙη1061 ἀἸΟΘΠΑῚ 
Θσθπτβ αΠΠ0116 δα ᾿πἰθ]]θσθπάπτι 510; ἰᾶαπθ αὖ 58606 
ἴπ Μουδίϊατη [1.15 Οσσυτυῦ, τὖα ΠΟΙ ΠΟ Όθηη Θὔϊϑηη 1Π 
ιῦ5 Ῥᾶγ8116115, ρυϑθοῖρτιθ Ὁ] τύπτῃ τα ὐ]οπΠ65 γρθυθ 
5101 Ῥγορομῦ. Αο ἀαθιΐο πατη βουϊρύου οχϑίθῦ, δρυᾶ 
ααθηι ὑᾶπι 58606 ἤδη Ἰοησαθ ῬΘΙΊΟΟῚ τρρουϊϑηΐαγ. Ἐπ 
τηδστιϑ, ΘΟρ]δ 8 ἴθυϑιη Ῥουϊοᾶοβ 80 ἐπεὶ Ἰποὶρ1θπΐθβ ΠΟ 
ΟἸΏΉΠΘΒ, 5604. 6885 ἰδηΐαιη, απα80 ῬΥΟρίθυ Ἰομποτ θὰ 
ΠΟΙ Ἰη0ο0 ἃ ΠΙΡΌΥΔΥ5 Ὑϑυτη οὔθ 8.0 ΘαΙΓΟΥ 5 ϑαπὺ 
τη816. ᾿ἰπίβ]]θοίαβθ. ρ. 857 6 ἐπεὶ δ᾽ ὥσπερ --- --- οὐκ ἂν 
ἀηδῶς (φτο ἀηδῶς δ᾽) οἶμαί σε --- φησι πασῶν. 126 ἃ 
ἐπεὶ δ᾽ ὥσπερ ὃ Δημάδης ----- ὥσπερ (ρτο ἀλλ᾽ ὥσπερ) 
ὁ Δυσίμαχος --- οὕτως ἀνοιστέον οοἰὐ. 2976 ἐπεὶ δὲ 
τὴν Τένεδον κατατρέχων ἐδίωκε --- --- ὃ ᾿Δχιλλεὺς (ρτο 
ὁ δ᾽ ᾿4χ. νο] καὶ ὃ ᾽΄4χ.) πεσόντα τοῦτον οοἰῤ. 842 ὁ 
ἐπεὶ δὲ Φιλίππου τελευτήσαντος -- -- πρῶτον αὐτῷ --- 
διετάραξεν οοἰ. 448 ἃ ἐπεὶ γὰρ ἔστι μὲν ἐρᾶν --- --- 
ὥσπερ ἐχεῖ μάχης καὶ διαφορᾶς οοἰῦ. δ82 ἃ ἐπεὶ δ᾽ οὐ 
χρημάτων μόνον --- -- --- φέρε δὴ καὶ πρὸς ταῦτα πόρ- 
ρῶϑεν οοἰΐ. .ὅ06 6 ἐπεὶ δὲ καὶ φίλοις καὶ οἰκείοις ---- --- 
ἱκετεύειν μὲν ἢ παραιτεῖσθαι περὶ τοῦ πατρὸς οὐκ ἐτόλμα 
οοὐύ. 1801 ὥσπερ γὰρ οἵ τεχνῖται --- --- οὕτως ἔστε 

είς ΟΝ 
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καὶ δόξης οοὐὐ. 824 ἐπεὶ δ᾽ ὥσπερ ἐμπρησμὸς --- --- 
οὐδενὸς ἧττον τῷ πολιτικῷ προσήκει οὐ... 962 ο ἐπεὶ 
δὲ Χρύσιππος --- --- ἐγώ μοι δοκῶ οοἰὐ. οὗ Ρ. 49 ", 
ἘΠῚ σγθυτὴ νἱαϊὺ Υ. 94 Ὁ, αὰ8δ6 οοΥΥ. Η. δία ρυορύθυ 
Ἰοπριυπαϊποιη δ9 ἃ ὁ δὲ κόλαξ πρῶτον μὲν ---- --- --- --- 
καὶ βαρβαρίζοντος οὐ δοκῶν ἀκούειν. 

Οθέθγοατ στη τ] ]Ρ11015 ΔΙ ]155:τηϑιθατιθ θοῦ! 15 
ΒοΙηΟ 510 οὖ ἴῃ γϑύθυτιηι ΟΡΘΥΊτι5 Ὑϑυβα 55:15 8.0 Τη6- 
ΤΟΥ, ἔουὐ] ρυϑθαϊθιβ ᾿ἴπ ΟΥ̓Δ ΙΟΠΘΙΩ 5.181 ΠῸΠ τῇ χειρί 
504 τῷ ϑυλάχῳ τνοῦθ5 οὖ αϊούϊομπθθ ὁχ αὐγίαβατιθ 561- 
ΤΠΟΠΪ5. ΒΟΥ ΟΥΙΡτιΒ, τηδχίπηθ Ῥ]αΐοπμθ, δυὺ 84 υὙϑυθῦτῃ 

᾿ ΘΧΒΟΥΙ ρα. ατιῦ Ὀ]Θ τα τι8 11 Β.ΠΠ Ἰ1511ΠῚ ΘΟΠΥΘΥΒΆΒ Υ6- 
οἰριῦ. Ασοραϊῦ αποᾶ γαᾶγοὸ θυθηϊῦ, αὖ ΘΠ 8π| 5θπύθῃ- 
ἀΐϊδτη ᾿ἰβάθυη σὑ6] 511 }}10τ15 ὙΘΥΌΙΒ ΠῸΠ τορθίαὺ, απ ὙΘ 
απϑηύατη 8 τι θυ" ΠΘΙ]Ο οϑὺ (πη τίᾶθαύ. ΒδυΊοΥδ, 
αὐδθᾶδηι ἈΡΡΟΠδΠῚ ΘΧΘΙΏΡ]α, Πᾶπ] πιϑι δ ϊου, ΠΟΠΉτΙΒ- 
αδτη ρῥγοβίαπὺύ. Ρ. 468 6 Ἰοσίαν: ἀλλ᾽ ὅρα --- μὴ λαν- 
ϑάνωμεν ξαυτοὺς οὐ τὸ καϑόλου τῆς μοχϑηρίας τῶν ἐν- 
τυγχανόντων. ἀλλὰ τὸ πρὸς ἡμᾶς ὑπὸ φιλαυτίας τινὸς 
οὐ μισοπονηρίας προβαλλόμενοι καὶ δεδοικότες (1{8, 
ΠῈΣ, δεδεικότες ἀϑύθυ!ου 65), Ὁ] ΗΘ σου θπιιβ 1691 ᾿πι551Ὁ 
μεμισηκότες ρτο δεδοικότες; ποη ᾿τιβϑιδβθῦ, 51 ΒΡ] ὐδυοὶ 
οοπϑιιθίπι!πθτι Ρ]Δπῖτι5 βοϊγσοὺ; οἵ Μαᾶγ. ὁ. 10 προβαλ- 
λόμενος αὐτοῦ τὴν ἀπιστίαν καὶ τὴν αὔξησιν δεδοικώς. 
Ῥπος. ὁ. 10: τούτους δεδιότων καὶ προβαλλομένων τῶν 
πολλῶν. Ομ]. ο. 28: χαὶ τὸν Πείσωνα δεδιὼς καὶ τὸν 
Γάλβαν προβαλλόμενος. --- Ῥ- 988 Ὁ: κάϑηται πρὸς ἐσχά- 
ραν πυρός ἰάθιη τϑαθίτὶὺ πρὸς ἐσχάρᾳ γ9] παρ᾽ ἐσχάραν. 
Ῥυΐὰβ ργϑοβίαὺ οἵ. Οδῦ. τηδὶ. ὁ. 2: πρὸς ἐσχάρᾳ καϑή- 
μενον. Ῥ. 846}: ἐπεμβῆναι τῇ Σπάρτῃ πεσούσῃ καὶ 
πατῆσαι τὸ φρόνημα --- τῆς πόλεως ἠϑέλησε. Οοὐθίτι5 
διπθπᾶανυ!ὗ χαταπατῆσαι. 5.64 πἰτπτηατιθ ἀϊοῖίτιν, οἵ. ΟἾτη. 

6. 16: ἐᾶν χεῖσθαι καὶ πατηϑῆναι τὸ φρόνημα τῆς Σπάρ- 

της. Β΄. Μαχίτηϊ ὁ. 27: καταβαλὼν τὸ φρόνημα καὶ κα- 
ταπατήσας τῆς Καρχηδόνος. -- Ῥ. 614 ὁ ἸΒρΊΤητΙ5: Ἐπα- 
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μεινώνδας παρωνύμιον ἔσχεν, το] ΒοΙ]Δδη (Απἰτηδᾶν. οτἱΐ 
ἴη ῬΙαύ. Μογα]ῖα, Τπισάπηϊ Βαίαγοστιη 1819) ἀπθιθαῦ 
ἩΠΙῚ Ὀ6Π6 ΟὙϑθοβ, βἰπῦ 86 ογθαϊὺ πουηπδύγαϊη 1 σ6Π6- 
ἔϊνταη τηπύαπατπηη 6556: Επαμεινώνδα. Νοπ ἀπριαββθῦ, 
51 Ἰθριβϑοῦ Πϑιηθέν. ὁ. 42: ὃ μὲν γὰρ Πολιεὺς καὶ Πολι- 
οὔχος. ὃ δὲ Πολιορκητὴς ἐπίκλησιν ἔσχεν. --- ᾧῬ- 8519 ἃ: 
λανθάνουσιν οὖν ἐφελκόμενοι. Οπδπίαβ ἐυγθα5 ποῦ οὖν 
ἀραογιύ, οβίθπαπηῦ ρᾶγίτη Βοη]οῖτιβ, Βαχύθυυιβ, ᾳΘὉ- 
ΠΘΥτι5 ΟΟΥΤΙσθηΐθβ, ρᾶυθη ἢ, ὙΥ, Ηδίπῖτιβ αθ] θηΐθϑ. 
Ἐδ5. ὕβιηθῃ δϑὺ ἔθ Πα, οοΥτῖσθ συνεφελκόμενον, αὖ 
Ρϑα]ο ροβῦ ρ. 880}: ἐλάνϑανον --- συνελκόμενοι 1ρ86 ὟΥ 
οοΟΥΥοχὶῦ. --- Ῥ, 419 ἔ: αἵ δὲ σβέσεις αὐτῶν καὶ φϑοραὶ 
-- πνεύματα καὶ ζάλας τρέπουσι οοτγϊστηὺ συστρέφουσι 
ΕΒ, ἐγείρουσι Ἤδγνγ. Τὐπίσπθμι τρέφουσι ααοᾶ ἘπΙΒΘΌ 15 
βαρρθαϊναῦ γϑυτπ 6856 οβίθπαπη ᾿. 907 ἃ: πνεῦμα --- 
ἐχθρέψαντος. 808 6: τὸ πνεῦμα τρέφεται. οἵ. Ρ». 914 Ὁ 
ϑουῦ, ὁ. 17. --- Ῥ᾿ 645 " δῆλός ἐστιν εἰδὼς τὸ ἘΞ νον τοῦ 
οἴνουις ἸΤιδοῦπδ 4 1100. ἴη ΥἹΠΒαΟΌΟΠΘΗΒΙ, 10. ἔσθ 1π ἘἸ. 
ΞΌΡΡΙΘπῦ τὸ εὔτονον ΤατΠΘΡτι5, τὸ εἰς φιλίαν ἐπίτονον 
ΥΥ. Ουἱᾶ Ἰαἰθαῦ ἀρρατοὺ ὃχ ρ. ὅθ48 ἡ δὲ μέϑη λάλον 
-- διὰ τοῦτο καὶ πολύφωνον. Ρ. 0618 6θ. Τ1 ἃ: πολύ- 
φῶνος ὃ οἶνός ἐστι καὶ λαλιᾶς ἀκαίρου ---- καταπίμπλησιν, 
ὉῸῚ 4θ τ θϑᾶθιῃ ἃρὶθαγσ. ϑΌΡΡΙ6 ἰσιθυῦ τὸ πολύφωνον. 
-- Ῥαῦ]ο ροβὺ Ρ. 048 ἃ τϑούθ βουϊρϑιὺ ΥὟ τουτονὶ Ῥ7Ὸ 
τοῦτον εἰ; 564 οὔτὰ Ποὺ 84 οὐδύϊομ!5 σοπϑβύμτιο ΟΠ ΘΓ. 
γϑϑυϊαθηἄδηη ρᾶγττα βαΐβοϊαύ, ϑὐϊδτη ῥγοχίτηα, αὐτὸς δὲ 
ἡμῖν, ὡς δρᾶτε οονγσοπᾶδ, σαπύ ἴα: αὐτὸς δὲ ἡμῖν ὁρᾶτε 
ὡς --- ἐμπέπληκε. πᾶ ἰάθη ἔθγθ να]θηὺ δἴααθ: αὐτὸν 
δ᾽ ἡμῖν ποικίλων --- ἐμπεπληκόται. ΟΥ̓ γ». 27: χαὶ ὃ 
σύσκηνος αὐτοῦ πάλιν ὁρᾷς ὅτι --- πεποίηκε. ΧΘΠΟΡΗ. 
Οθοοῃ. 7, 40: οὐχ ὁρᾷς οἱ εἰς τὸν τετρημένον πίϑον 
ἀντλεῖν λεγόμενοι ὡς οἰχτείρονται ---; Ῥ. 161 Ὁ: ἤλλαξε 
- τάξιν τῶν ὁπλιτῶν --- Παμμένης. Ὅμηρον ἐπιμεμψά- 

, Ἁ -“ μενος ὡς ἀνέραστον, ὅτι κατὰ φῦλα καὶ φρήτρας συν- 
ελόχιξε τοὺς ᾿Δχαιούς, οὐκ ἐρώμενον ἔταττε παρ᾽ ἐραστήν, 

β ὐῆῦοης, ἢ 
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ἕν᾽ οὕτω γένηται τό “ἀσπὶς δ᾽ ἀσπίδ᾽ ἔρειδε. κόρυς δὲ 
κόρυν᾽ μόνον ἀήττητον ὄντα τῶν στρατηγῶν. ὕ]- 
ὑἰπη8, ὙΘΥΠ)8, ὙΔ7118 ΠΟ ΟΟΥΙστιηῦτυ. ΒῚ ΘΟ ]ΘΥῚ5 
(δῦ. ταῖπ. ὁ. 60: ὡς μόνον ὄντα τοῦτον ἀήττητον ἣγε- 
μόνα οὐ Βυυῦ. ὁ. 44 ὡς μόνον ἀήττητον --- τῶν --- αὐτο- 
κρατόρων γεγενημένον. ῬΥΟΡΔ116 νἱἀϑἱδαν σοΥΥσ θη 8, 
6886: ὡς μόνον ἀήττητον ὄν Τ4 τὸν Ἔρω]Τ4 τῶν στρα- 
τηγῶν. --- ᾿ Ῥ- 9844: ἔδει δὲ τὸν κύνα αἰτησάμενον 
μὴ παραλιπεῖν τοὺς δελφῖνας. (ἰοὐγστιηῦ αἰτιασάμενον 
Χ, αἰνησάμενον Μ, ἐπαινέσαντα τὺ παραγαγόντα Ἦ. 
ΝΙΊΠ1] οϑὺ. Οουτῖρο διηγησάμενον οὐ πὖ 8118. οὐ ύδιη οἵ. 
Ῥοιμθίυ. ὁ. 28: τοῦ ἀνδρὸς ὃν διηγούμεϑα. ν». 848 ὁ 
διηγούμενος ξαυτὸν. --- Ῥ. 1128 ἃ Ἰοσιύαγ: ἴϑε ῥίψας 
ποι κατὰ σκότου σεαυτόν που τοῖς πάϑεσι. Οὐονττιρύθτα 
που οοΥγϊρτιπῦ σὺν τοῖς πάϑεσι γ6] γ᾽ αὐτοῖς πάϑεσι γ96] 
καὶ αὐτοῖς πάϑ. Οποτηοᾶο οοΥσθπάπτμη 510 οβύθηαιηῦ 
Ῥ. 994 ἃ: ὁμοῦ πάϑεσι πολλοῖς. ὃϑουθοπᾶάπμῃ Ἰσιθατ: 
ὁμοῦ τοῖς πάϑεσι. --- ἑ Ῥ. 17 " γτο φάσματα καὶ εἴδωλα 
τη Ὁ] οὐ Ῥοπὶ οοαϊοθβ ἀδηὺ φαντάσματα καὶ εἴδωλα. Τύθηι 
ΤΉΘπΙ. 6. 16 ρτὸ φάσματα γταρροὺ φάντασματα (1. 9. 

πα οὶ οι οηβύθυθηβιβ. [ἢ αἰγοσθ Ἰοθο ρυϑθίθυθη- 
ἄστη 6588 φάσματα 6Χ 10015 5117}1Π1Π0τ|5 Ὁ. 101 ἃ. 404 ἃ. 
688 ". 110 ὁ (οἴ ».168 6) ἔδιο:]6 ᾿πὑθ]]θοτθτν. ΒπΠΠἸὕοΥ 
Ρ. Ο1 6 τ] Ἰϑσιίαν τῷ σωφρονοῦντι καὶ λογιζομένῳ ππτιβ 
Ὁ ἀεὺ τῶ φρονοῦντι καὶ λογιζομένω. Βδθ5. ἴῃ ΔιηΡῖστιο 
οϑϑοὺ ---  πϑῖὴ σώ φῬυορύθι τῷ Θχοιάθυθ ρούθγαῦ ---, 51 
μδθο ρθῶ 81101 ποῃ οβϑϑοηῦ τϑρϑὺϊα, νϑὶαὖ ῥ. 442 ἃ. ο. 
55. 1055, 096... 0092396. 1119. -- Τοπίααθ 
Ῥ. 1049 ἴῃ συϑυθὶθ ΟἸΥΎΒΙΡΡΙ αἵ πόλεις πλεονάσασαι 
εἰς ἀποικίας ἀπαίρουσι τὰ πλήϑη οονταρύπιη ἀπαίρουσι 
ῬΘ1 τηθύβ πούϑηα ἀϊούπμη 6556 ἀοοοὺ πλεονάσασαϊ οὖ αποᾶ 
Ῥϑαϊο ροϑὺ Ἰἰοσιύαν ἀπαντλήσεως ἕνεκα τοῦ πλήϑους, 
πηᾶθ ὟΥ {τυβίγϑ, οοιτγοχιὺ ἀπαρύτουσι. ϑ64 τππᾶθ6 πιϑίδ- 
Ρμοτδ βαπηρύδθ 50, οὐ αποιηοᾶο ψϑυρθτη 510 ΟΟΥΥσθ πάσχῃ, 



ΙΧ ῬΕΑΒΕΑΤΙΟ 

αἸβοίτητιβ ὁχ Ρ. 184 6 τῷ πλεονάζοντι τὴν ἀπέρασιν. Τι6σ6 
Ἰστέαν ἀπερῶσι. 

ΝΙΒΙ]οτηῖητι5 ϑαπὺ απϑθᾶάϑηη ΥΔΥΊΒ5Ίτηδ, 1118 απ] ἄθχη, 
ΡΙαύαγομο δαΐθη ἅπαξ εἰρημένα, νοὶαὺ οἷον ὥσπερ 
Ρ. ὅθ8 ἢ, «αἰρὰβ βυαρϑιθαππί ὥσπερ Μ, οἷον ναῦν Ἡ, 
ὥσπερ πλοῖον ΤΆΘΌΠΘΥτιΒ. Ῥ]ΘΟΠΆΒτητι5 θϑὺ ροϑυθυΊΟΥἹΌτι5 
πϑιθαΐαβ, 51111118, βαπὺ οἷον ὡς, ὡς οἷον, ὡς οἷα. ΜΙ. 
ῬΑΒΌΙ Εριβύ. οὐἱῦ. Ρ. 2117. ϑομβδθίθσθιτη δα ασϑο. Οουϊπθῃ. 
Ῥ. 0618. 057. ΤοΡθοῖς δα Ῥῇγσγη. ρΡ. 4271. -- Β:12116 811- 
ααἱᾶ ἄαὺ Ρ. 168 ἔ: ξῴώοις δὲ χρῆται (ϑεὸς) πρὸς οὐδὲν 
ἁπλῶς οὐδέπω τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ γιγνομένων, τοὶ Ἠοτ- 
Ομθυτι5 Π Ίβκῖο οὈὐθιηρθυδη5 ἀθ]ουῦ οὐδέπω. Νοπ ἔαϊ 
ΟὈἐθιη ΡΥ ἀπ]: Πϑη ΟἿἿ ᾿υγθρβουῖῦν οἵ, ῬΟΙΥΌ. 1, 4. ὅ 
οὐδέπω τοιόνδ᾽ ἁπλῶς οὔτ᾽ εἰργάσατο ἔργον οὔτ᾽ ἠγωνί- 
σατο ἀγώνισμα. 8, 22, 12 οὐδέπω γιγνώσκοντος οὐδενὸς 
ἁπλῶς. οἴ. 82,12,9 ἁπλῶς γὰρ οὐδεὶς οὐδενὶ δίδωσι --- 
οὐδέν. --- ἁ Ῥ. 8602 ἃ: καὶ γὰρ Πλάτων τὸν “Διδην ὡς 
αἰδοῦς υἱὸν τοῖς παρ᾽ αὐτῷ γενομένοις καὶ προσηνῆ 
ϑεὸν ὠνομάσϑαι φησίν. Δ οΥΡθα οογγτρύδ 8115 8110 τηοᾶο 
οουτοχὶῦ ὡς πειϑοῦς υἱὸν γ6] ὡς ὅδου (165. ἅδους) υἱὸν 
Βααϊαβ. ὡς αἴτιον --- γνώσεως (ρτο γενομένοις) ὟΥ. 
ὡς αἰδοῖον Οὐ. Ἐ΄. Ἡογμδηπαβ. ὡς αἰδοῦς ἄξιον ἨδΊτηϊτ8. 
ὡς αἰδέσιμον ΜεανίσιτπβΒ. ὡς αἰδεστὸν ῬαϊχισίαΒ. ΟοτΥ- 
τἱσθπᾶθηῃ οϑὺ ὡς ἁδούσιον, αποᾶ Ἡδβγομίο ἐθϑίθ (πὲ 
Ἰοσιθαν ἀδούσιον) 5᾽σπϊβοαῦ ἀρεστόν, σύμφωνον. Ἐδούαχα 
οϑὲ ὃχσ ἁδὼν ἁδόντος (τογὉ] ἁνδάνω) αὖ οσ ἑκὼν -όν- 
τος: ἑκούσιος. ἐθελούσιος οοὐδ. Ὗοχ οὐουνγι ἃρυαᾶ Χοε- 
ΠΌΡΕ. φαοαπθ. (Οδθέθγθηη στϑβριοιθαν Ρ]αύ. Οτὐδῦ. Ρ. 408 ἃ: 
διὰ ταῦτα ἄρα φῶμεν -- --- ἀνίησιν. σαϊὰ5 γοῦρᾶ οὐ 
βϑηθθηθδτη οὐγυμο]οσίϑθ. 5πι|ι86 οὖ ΘΟ 5110 ΘΟσΟΙΠτηΟὗδ556 
νἱἀούαν Ρ]αὐδγομτιβ. οἵ. Ρ. 171 6. Ῥοηΐααθ 46 τησΐᾶ- 
ἐΐομθ ῖ ααἹᾶ ἀπθ δ, οἵ. ρ. 888 ὁ ὉὉ] ρὑγὸ ᾿ζναχοῦς υἱὸς 
ἀδηΐ ἀνακούσιος 4111 οοαᾷ. 

Ταπι γϑυθουατη γαυὶθύδ 5 τοῦ ΡΥΟ α Ἰββίσητιβ απβα 0 
ΒουϊρύοΥ δὰ οὐΐδιη Νοβύου ϑὑπα]οβιββίσηνβ ϑϑύῦ; σα]5 ΤῸ] 
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ΘΧΘΙΏΡΪ αὐϑθΥ1]β ρϑοΊηδ, ἴ80116 ρυϑθθθῦ. Ὁπατῃ ἐαπὔσμα 
Ἠ1Ο Δρροπᾶτη, αὁ αὐϑηΐιη 8.Χ1}}1 οὗ Ὠπϊὰβ ΤῸ] Ο}- 
βουγαύϊο 8ιθυυθ ρμοββδὶὺύ, οβύθπαδαίανυ. Ρ. 146 ἢ “ἱερεῖον 
εἶπεν “ἔπεμψεν αὐτῷ. κελεύσας τὸ πονηρότατον ἐξελόντα 
καὶ χρηστότατον ἀποπέμψαι κρέας. ὃ δ᾽ ἡμέτερος εὖ καὶ 
καλῶς τὴν γλῶτταν ἐξελὼν ἔπεμψεν. 0] Η γγο ἔπεμψεν 
Βουρϑιὺ ἀπέπεμψεν. ϑ᾽6α σου σοπάθπμῃ 6588 ἐξέπεμψεν 
οὐ Βῖο ἴρ86 Ἰοοῖιβ οδύθπαϊ, πϑηὶ ροϑὺ ἀποπέμψαι ἀἴοθΥΘ 
ποι ρούογαν ᾿ζθυτιπι ἀπέπεμψεν, οὖ 1οοἱ 511η1165 ρ. 88 ἢ, 
ὉΌΙ Ῥ1Ὸ ἀποπέμψαι οούθγουτιμι οοαϊοθτη, ορύμηνβ 1) ἀαὺ 
ἐχπέμψαν οὐ ν. 806 ο ὅϑεν ὁ Πιττακὸς οὐ κακῶς. τοῦ 

Ἱ ’ὔ , ’ [ν » »} -" κι 2 

, «Αἰγυπτίων βασιλέως πέμψαντος ἱερεῖον αὐτῷ καὶ κελεύ- 
σαντος τὸ κάλλιστον καὶ τὸ χείριστον ἐξελεῖν κρέας, ἐξ- 
ἔπεμψεν (1 ΠΤ ὑτὸ ἔπεμψεν) ἐξελὼν τὴν γλῶτταν. Οϑί6- 
γι δηΐθ Ἔπεμψεν ἴδο:16 Ἔξ θχοϊᾶθυθ ροίθγαὺ, ἀπ- 
ΠῸΠ Ἰύθτη. 

Αὐαθθ οὐὔϊδιη [ουτηδυτιπὶ γυϊθύδθθη, 51 (185 8]1τ|8 
ἰᾶριη δἀδιηανιῦ, απο οχ δἰαύτιβ ϑυιθαμαιὶ ϑὐθπαϊο γὙθρ06- 
ἐθπᾶσμη 6558 ῬΥΟΥΒῸΒ ῬΥΟΡΆΌ116 οϑὺ; ἀθιπᾶθ αὖ ἔθγθ δύ, 
1αἰδοὸ 80 δἴαύπ ἴαοῦο, ἴπ θδπὶ 8586 οοπϑιιθυπαϊπθμι 86- 
ἀαχιῦ, αὖ πὰ}18 γ6 οορθηΐθ γϑυ]85 [ΟΥτη8 5 86 ΠΙ οΥθῦ 
Νϑασθ Ῥϑυτη. τη θη] 8 ΤΘῚὴ ΘϑΠθΠ| 58.606 ΠΔΡΌ θυ 
ἐθιηρΟΥἽΒ 5πὶ οοπϑβιιθίπιαο. Ἐπ τηᾶρηϑ ΟΟΡΙα ΘΧΘΙΏΡ]Ο- 
ταῦτ 5θ]θοῦδ, απϑθᾶδθηι (ομηηΐδ, ἴθυθ ΘΧχ βουϊρυϊβ σϑπα] 15) 
ΔΡΡΟΙΘΙΩ: 

ἄνευ, ἄτερ, δίχα. ἐκτός. μὴ μετά, χωρίς. ΟἿ ν». 499 Ὁ 
ἐν “Διδου ϑείας ἄνευ μοίρας. ν». 9606 ο ξωῆς φύσις ἄνευ 
ἵσταται ΟΟΥΥ. ζωῆς ἄνευ φύσις ἵσταται. --- Νυμη. ὁ. 14 
ἄτερ ἀλφίτων. Οδΐ. τυΐπ. ὁ. ὅ ἄτερ ὀχήματος. ν". 14 ἃ 
ποιῆσαι δίχα κοινωνίας. {806 ὀρϑὴ δίχα νόμου. 9416 
ὅτι πόνου δίχα καί. 1108 ὁ πριάμενοι δίχα τῆς ἡδονῆς. 
Ῥγιτη. ὁ. 18 ἐν τῇ μάχῃ δίχα λύτρων. ϊοπ. ο. 26. 
Βυυΐ. ο. 48. -- ν.- 1092 ἃ φύσει τοῦ πονεῖν ἐκτός ἐστιν. 
- (865. 6. 7 εἶναι μὴ μετὰ τῆς ἐσχάτης ἀνάγκης. --- 
Ῥ. ὅ05 ἃ ἃ χωρὶς ἀνάγκης. 162} μέϑη χωρὶς οἴνου. 
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108 ἔ οὗ χωρὶς οὐδεμίαν. 1072 8. τοῦ ἀγαϑοῦ χωρὶς 
οὐκ ἔστι. Ῥοχηρ. ὁ. 28 ὄχλου χωρὶς ἐντυχεῖν. 

ἀπέδρα: ἀπέδρασεν. ῬοτηΡ. ὁ. 16 ἀπέδρασεν εἰς Σαρ- 
δόνα. ΟἸηπῖθαβ 8115 Ἰοοῖβ: ρ. 3871 ἃ. ὅδπι. 9. 38. ΑἸοῖθ. 
6. 8. Μᾶϑγ. ὁ. 40, ΟἸθοιη. ὁ. 88. Τοιηθίν. ὁ. 38. 49. -- 
Ρ.1606 6. 0642 Ὁ. 878 6. 918 Ὀ. Τοηηοβίῃ. ο. 26. -- Ρ. 188. 
642}. 1607 192 ἃ. ὕδπι. ὁ. 28. ΑἸΟΙ͂Ρ. 6. 38. 28. Αϑιη. 
6.16. ῬοΙορ. 6.26. Ῥγττῃ. οὁ.14. Οἴτῃ. ὁ. 8. 511]. 6. 28: 
Ῥομρ. 6. 10. 6. ΑἸοχ. ο. 30. 380. Ῥϑιιοβϑίῃ. ο. 8. 20. 38ὅ. 
Ῥμοο. 6. 21. Οαὐ. τοῖπ. ὁ. 42. Οδ865. 6. 34. Απύ: 6. 58: 
59. 66. 68. ᾿οπι. οὐ Απύ. ὁ. 8. ίῖοπ. ὁ. 14:9}. 96. 
Ατνδῦ. ὁ. 9. 12, 51 ρ. 878 ἃ ἀποδράσαντας ΘΧΟΘΡΘΙΊΒ, 
Ἰθοτ γη15. ΤΟΥσ8. αὐιδαγ. 

᾿Δρχιμήδην: ᾿Δρχιμήδη, 4ημοσϑένην: 4ημοσϑένη, 
Σωκράτην: Σωκράτη 5'τι. ῬΡΥΙΟΥ ἴογτηϑι ΘΟΠΗΥΤηΔΕΤΥ 
Ῥ. 2968 τὸν δὲ Πολυδεύκην ὡς ἕνα. 8866 Νικομήδην" 
ὧν. 8718 Ὁ" ““ρποκράτην οὔτε. 1098 6 ᾿ἀρχιμήδην ἀνευ- 
ρόντα. Ῥοβίθυϊουθιη ρυϑθῦθηῦ 588606 ορύϊτη! ΟΟαΙ665, 
γϑιαΐ Σωκράτη. “εωκράτη οι ϊθηβίθυίθηβιβ. [ἢ οθθυΙβ 
βαοίααίαν τὐὖ ᾿Δρχιμήδη(ν), 4ημοσϑένη(ν), Κλεομένη(ν), 
ΖΔιογένη(ν). (ΟΕ Δακύδου, “ακύδῃ, ᾿ἀνδροκύδῃ, Ἐπικύ- 
δην, 564 Ἐπικύδους. οὐ Ρ». 860 ἃ. Αὐαπθ τιῦ ϑατητηδ τη 
ἀϊοατη ῬΥΪΟΥ ἔουταδ, ρϑι]ο ἔγθα θα ου οϑὺ (6: δ) 

ἄρτι ἀρτίως. ἔναγχος 9 νέον, νεωστί. Ρ». 159 ἃ ἡμεῖς 
ἄρτι μὲν οὔϑ᾽ ἑωρῶμεν. 5688 ρ. 831 ο ἄρτι (ὁοοΥτ. ἀρτίως) 
ἐσπαράττομεν. --- ἡ- 1496. κεκομισμένον ἀρτίως αὐτῷ. 
661 6 οἷς ἀρτίως ἡμᾶς. 801. ο. 6 ἀρτέως ἥκειν. Τμαοα. 
6. 10. --- ν. 481 6 καὶ γὰρ ἔναγχος ἧκέ τις. 4988 ἃ ἐπὶ 
τῆς ἔναγχος ἀποθανούσης. --- δου. 6. 8 αὐτῷ νέον ἐκ 
τῶν --- νήσων ἀναπεπλευχότες. --- »ν- 1608. ὑπὸ Κροίσου 
νεωστὶ πρός. 1δὅ0 8 τῷ Περιάνδρῳ νεωστὶ Χίλωνος 

ἀσπαίρειν: σπαΐίρειν. ». 814 6 ἡ γλῶσσα ἀσπαίρει. 
’ ’ 

Ῥ. 91ὅ ὁ μορέῳ σπαίρουσι 
ἀσπάλαξ: σπάλαξ. ν». Τ00 1 αἵματι σπάλακος (ρτο 

ἀσπάλακος). 
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“ ἀσταχύων: σταχύων. γ. 994 ὁ βρίϑουσαν ἀσταχύων. 
Εσυτα. ὁ. 6 τῷ δὲ νικῶντι σταχύων. Τοϊᾶ. ρᾷι]ο γροϑί 
ἀσταχύων ὑἀπὺβ οοᾶθχ. Ε΄. Μᾶχ. ὁ. 8 ϑέρη “σταχύων 
Ῥ. 1ΟΥΤ ἃ ἐκ πυροῦ στάχυν. 

ἄφνω αἴφνης ἐξαίφνης ἐξαπίνης ἐξαπιναίως αἰφνι- 
δίως αἰφνίδιον. ἘΣχθΙηρ]8, οἸημῖ 5 Ἰοοῖβ οὈγίδ. Η. 1. οἵ. 
Μδϑγο. οὁ.1 ὅ ἄφνω ὑπεραιωρούμεναι, ααᾶθ οονγῖσθπᾶδ βαπύ. 

γεγόνει: ἐγεγόνει ϑ'τη. ῬΥΪΟΥ ἔουτηδ, οοπῆγτηυατ 
Ρ. 2604  ἐκφορὰ γεγόνει ἍΠῚ ποπ ρούογδὺ ἀΐοθυθ ἐγεγόνει. 
Ῥιοπ. ὁ. 9 οὐ γεγόνει. οἵ, Αθιη. ὁ. 17 νύξ γεγόνει. τη. 
6. 16 ἃ δεδανείκεσαν. Τιΐ. ὁ. 21 ἐγὼ νενικήκειν. οἔ 

. Ρ. 68 Ὁ πολιτικὰ πεποίητο, τιϑῖη 6]1 θυ ποῖ βοϊθὺ οἱ π8- 
ΤΔ041] ἔογτηδιη. 1111, Οδὖ. τη. ο. 19 ἔργον πεποίητο. 
Οουτσοπάσπηη ἰσίξαν ΕὟ. ΧΧΧΤΥ, 8 ϑύεσθϑαι γεγόνει (ρτο 
ἐγεγόνει). Ηπο ρουύϊποπὺ οὐΐϊδιη ἐμπεπλήκει (Ὀίοπ. οὗ 
Βυτιῦ. ὁοΙηρ. 6. 2), 588 γΡ. 828 ὁ ἐνεπεπλήκεσαν. ϑογί. 
6. 28 ἀναπεπλήκεσαν. 564 ῬοΙΏΡ. ὁ. 71 ἀνεπέπληστο. --- 
ἀποκέκοπτο ἀἁποδέδειατο ἐμβεβλήκει προσπεπτώκει οοἰί. 

δεικνύειν: δεικνύναι. ὀμνύειν: ὀμνύναι, σβεννύειν: 
σβεννύναι 51τα., ααῦπ5 ἃἀἀθ ἀμφιέζειν γ61] ἀμφιάζειν: 
ἀμφιεννύναι, φράσσειν: φραγνύναι, χοῦν: χωννύναι. Ῥαποδ, 
ΘΧΘΙΉΡΙΩ, 5815 οδϑὺ αὐὐα]1558θ. ρ. 28 6 ὑποδείκνυσιν ὅτι. 
528 6 σβέννυσιν ἀργύριον. 694 ἃ ἀναρρώννυσιν ἄρτος. 
560 ἃ ἐπιδεικνύειν αὐτῷ. Ῥον. ὁ. 80 ἐπομνύειν ὅτι. Μαγ. 29 
ὀμνύειν ἀναγκάζοντος. ΤΠθιη. ὁ. 17 ἐπιδεικνύειν ὅμα. 
865. 6. 29 δεικνύειν ἀπιόντα. Ῥγιτῃ. ὁ. 7 ἀποκτίννυ- 
σιν ὁ Δημήτριος, 564 Τχιο. ο. 14 ἀποχτιννύει ϑυγατέρας. --- 
Ῥαῦοαβ ἔουτηδβ γϑὶ πούδπίθθ νοὶαὺ ῬϑΙορ. ο. 9 καταμιγνύ- 
ναι αὐτοῖς. ΟἼθοια. ὁ. 10 ἀποχτιννύναι ἀκρίτους τϑοῦθ 
οοτγοχιὺ 5ιηύθηϊβῖτιθ. ἀἀάθηάθχη οϑὺ ᾿πη ρου θοῦ! βίποτι- 
16 015 [ουτήδτη οοπδίθπθθμι 6556 πᾶποὸ ἐδείκνυον ἐδείκνυες 

ἐδείκνυε(ν). παϑαῦδηι ἐδείκνυν ἐδείκνυς ἐδείκνυ. Μα16 
ἰσιύαν Ηθυόμουτιβ δὰ Οδὺ, τοδὶ. ὁ. 6 ἀνταπεδίδου τὴν 
σεμνότητα οοττοχὶν ἀνταπεδείκνυ Ῥγο ἀνταπεδίδου, ποῦ 
ποὸπ ογαὺ ὑθπαπάπτῃ. 
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δεῖξιν Ῥγοὸ ἐπίδειξιν αὐϊαν Ρ. 187 ὁ ποιουμένῳ δεῖ- 
ξιν ἐν τῷ ϑεάτρῳ 

διοίγειν Ῥγὸ ἀνοίγειν Ῥ. 520 ἃ τῇ χηλῇ διοίγων, αἱ 
811ὦ ᾿παϊτιβ ΟΘΠΘΥΒ. ΟἸΩἸὑ 81. 

-ἐβίωσεν: -ἐβίω. 4Διεβίωσεν ὀλίγας ἡμέρας Ρ. 438 ο. 
ὧν ἐβίωσεν ἐνιαυτῶν Νυπι. 6. 12 86 ραββίτη. ΑἸθθυ 5 
ἔΟΥΤΊ8.Θ. ΘΧΘΙΏΡ]8, ἰηγϑπὶ μᾶ66: πολὺν δ᾽ οὐδ᾽ αὐτὸς προσ- 
εβίω χρόνον 1.π0. ὁ. ὅ8. εἰ ἐπεβίω, καὶ τούτοις Ρ. 889 ἢ. 
ἀνεβίω καὶ περίεστιν ἘΎΔρστα. ΠῚ, 17. 

ἐπείπερ, ἤπερ οὖ 5ω. ἀθιῃι. 0. 10 ἐπείπερ ἅπαξ. 
ΑἸ6χ. ὁ. ὅ2 ἐπείπερ ἄρχειν. 10. ὁ. 2 ἤπερ ἐξ ἀρχῆς. 
Ρ. 1090 ἤπερ αὐτοῖς ἐκείνοις. ΑἸΘ6χ. 6, 41 ἐπειδήπερ 
ἐξ ἐλευϑέρας ἐστίν οοὐϊ. 

ἔξω: ἔξωϑεν. οἷ, ». 690 ὁ τὸν ἔξωϑεν ἀέρα. 692 ἃ 
ὁ ἔξωϑεν ἀήρ. ὕπαθ ΟΘΟΙΥ. οὐπη ΒΘΠΒΘ]61Ὸ τὸν ἔξωϑεν 
(ρυο ἔξω) ἀέρα ». 091 6. ΚΙ ΠΟΥ ΟΟΥΥ. Ρ. 6846 ἀλλ᾽ 
ἔξωϑεν ργο ἀλλ᾽ ἔξω. : 

ἔχον ἐστί 5ἴτγη. μ. ὅ12 8 καλῶς ἔχον ἐστίν, αἰτη- 
ϑέντος. Ῥαῦ]ο ἃπίθ αϊχογαῦ χαλῶς ἔχει συνεπαινέσαντα 
οὺ ρϑυϊο ροβϑὺ χαλῶς ἔχει καί. ΟΥ ν». 699 ἢ. 1798 ἃ. 
Ῥ. 408 ἃ οὔτ᾽ εἰδέναι προσῆκον ἡμῖν ἐστι. ΘΙ ΠΟΥ 
Ῥ. 864 6. 418 6. 782 6. ». 009 ἢ γινόμενόν ἐστιν αὐτός 

καϑάπερ: ὥσπερ. Ὥϊοπ. ὁ. 10 αὐτοῦ καϑάπερ εἴρη- 
ται. 564 ρϑιᾳ]ο ροβὺ ὁ. 11 τελευτήν ὥσπερ εἴρηται. 
Ρ. 198 ἔ πρεσβύτῃ καϑάπερ νομοϑέτῃς. 98 ὁ πολιτείᾳ 
καϑάπερ ἔδαφος. 191} δεῖ χαϑάπερ εἴρηται. 981 ἃ 
τῷ στόματι καϑάπερ ἄγκυραν. ἘΧΘΙρ]8, απᾶθυ]β ῬΘΡΊΠ 
Ρτδθθϑί. 

καϑῆστο: ἐκάϑητο. Ρ. 148 9 ἐν τῇ στοᾷ καϑῆστο. 
9552 8. ἐξουσίᾳ καϑήμην. 951 ἃ οἴκοι καϑῆστο. 8068 ὁ 
αἰτίας ἐκάϑητο, 564 γΡ. 1127 " οἴκοι κάϑητο, ὉὈῚ σοΥ- 
τ] σοπᾶπτηῃ νἱᾶ, χαϑῆστο αὖ Ρ. 561 ἃ. ΤΏριι. ο. 18 ἄνω 
καϑῆστο. Τ΄. Μᾶχ. ὁ. 16 λίϑῳ καϑῆστο. ὅ81]]. ὁ. 11 ἐν 
Περγάμῳ καϑῆστο. Τιῦ. ὁ. 10 ἐν τῷ σταδίῳ πκαϑῆστο. 
Οαῦ. τηϑὶ. 9. 18 διατειχίσματα καϑῆστο. ΑσἹά. ο.17 ἧπο- 
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ρημένος ἐκάϑητο. Αγαΐ. ο. 217 ϑεαταὶ καϑῆντο. οἵ, Τχὰο. 
ὈΘΒοπαρε ὁ. 12. Μααν. 6. 11. Ῥοταρο ο. 16..92. ΑΡΊ. 
ὁ. ὅ. Αγαῦ. ὁ. 41. 864 ὕδιη. ο. 21 ἐν ἀγορᾷ ἐκάϑηντο. 
(865. 6. 62, τερπόμενοι ἐκάϑηντο. Απῦ. ο. ΟΤ ἐφ᾽ ξαυτοῦ 
ἐκάϑητο τϑοὺθ σγϑϑυϊαιῦ καϑῆντο οὐ καϑῆστο ΄Ιπύθ]51τι8. 

καίπερ διΐθ γοθϑίθυη οθηὐ165 βθρύϑρἼΘ5. 5616] 6Π0- 
αν, τπᾶθοϊθϑ ἃπύθ σομβομπδηΐθη (1. 6. Ρ. 28 ἢ. ὅθ98 ἢ 
Π06. 6. Ππθτη. 6.238. Ῥγυγῆ. ὁ. 28: ΑἸοσχ. ὁ. 49. Ασα. 
6:8. Ῥοτηοίτ. 6. 54. Ῥίοπ. 6. 8. Βγαΐ. 6.18. Αγδΐ. ο. 11). 
οἵ, ν. ὅ89 6. 1Ὁ1 καίπερ οὕτω τούτων ἐχόντων 5015 Ὁ: 
καίπερ τούτων οὕτως ἐχόντων οΘοθ:1. καίτοι οὐτη ΡΥ - 

, Οἴρῖο δηπύθ ὀοπβοπδηύθηι (θ: ἄθοϊθϑ (1. 6. ρ. 208 ἃ. 850 ἢ. 
919». ῬοΙῖο]. ὁ.18. Αϑιη. Τίτη. δοοτηρ. ὁ. 2. ΝΟ. ΟΥ̓ΔΒ5. 
ΘΌΙΩΡ. 0. ὃ. {,χ8. 511]. ὁ. 8. Οτγδ85. ὁ. 18. 868. ὁ. 19. Οδϑῇ. 
τηῖη. 6. ὅ0. οπηοίγ. 6. 25. Ῥίοπ. ὁ. 82. Αγΐοχ. ο. 28), 
ὈΠν δηΐθ σψοοϑθιη, ρΡ. 140 ἢ χαίτοι ὕδατος μετέχον ((ΟΥΥ. 
καίτοι μετ. ὕδ.) οὐ Ἐγάστα. ΧΧΙΠΙ, 4 καίτοι ἄριστον 
κτῆμα ὄν (6οΥΥ. οαπὶ ΡίοσΟ]ο καίτοι τὸ ἄριστον πτη- 
μάτων) 

καταϑνήσκειν ρτοὸ ἀποϑνήσκειν Τη65. ο. 1ὅ ἐχεῖ χα- 
ταϑνήσχειν. 

ἐπὶ κουρεῖον γγο ἐπὶ κουρείου ΝΊο. ο. 80 χαϑίσας 
ἐπὶ κουρεῖον, ὡς ὉΪ ἔγτιδύγα οοΥγϊσπηὺ ἐπὶ κουρείου τοὶ 
ἐπὶ κουρείῳ. οἵ, ». ὅ0ὅ Ὁ" ἐπὶ κουρείου διαλεγομένων 

μέχρι: ἄχρι. ἘΪΧΘΙΊΡ]ἃ απιᾶονβ ρᾶρῖπδ ργϑθθϑῦ. ». 19 ἃ 
ὑπερβάλλονται μέχρι. 980 8 διαμένει μέχρι. Νύμη. ὁ. Τ 
τῷ μέλλοντι μέχρι. ῬΆΡ]. ὁ. 11 τῷ προσώπῳ μέχοι. -- 
Ρ- 10 ἃ ἐξονειδίξοντες ἄχρι. θὰ. Μαχ. ὁ. 14 τὸν 
πόλεμον ἄχρις. ῬγΙΉ. ὁ. 17 κατάπληξις ἄχρι. ϑ6α οἔ 
Ῥ.- 9522 ἢ. 

μὴ σποαὰθ ρτῸ ἕνα μὴ Εἰδύτιβ σατιδᾶ, Π151 Τ8ΠΠΟΥ, ΠΟῊ- 
πππατιδι 8.1 1558 νἱἀθύθν, σνϑὶαὺ Ρ. 149 ἃ παῖξαί τι, 
μὴ φανῇ. 168 ο ἀντιτάττεσϑαι. μὴ δόξῃ. 1084 ἃ γε- 
νέσϑαι. μὴ δόξωσι. 1038 ἔ ἀφέημι. μὴ δόξω. οἵ. ν». 260 ἃ. α, 
Θ᾽ ἃ. 7900. 9211. 1014 ἃ. 1128 ἃ. 1097 ἃ σεαυτῷ; 

ῬΙΟΐδΥομἑ ΝΟΥϑ]18. ΥΟ]. 1. 6 



ΠΧΥῚ ΡΒΕΒΑΒΒΑΤΙΟ 

καὶ μὴ δοκῇς ἀθ]οπάπτῃη νἱάθίαν καί. Αὐατπθ ϑἐϊδιη πο- 
ἰατιάτιγη οϑβῦ, ρ]θυτηατιθ δοκῇ, δόξῃ. δόξω, δόξωσι 56ααί. 

ὀλίγου δεῖν: ὀλίγον ἐδέησε. μικροῦ δεῖν: μικρὸν ἐδέησε, 
46. «αϊθιιβ οαπι τατ]ϊ ἀϊβραύανθυϊηύ, π181} ἀϊοῖτησβ. 56 
τηθηηογϑηᾶδ, ϑαπὺ ὀλίγῳ δ᾽ ἔμπροσϑεν Ρ. 191 Ε ὀλίγῳ 
πρόσϑεν ν». ὅτ160 6. Αθπηι. 6. 7 564 ὀλίγον ἔμπροσϑεν 
Ρ. θδδ ἃ. 7354 Ὁ. 8108. Τί. ο.14. Ρο]. ο. 80 --- μικρῷ 
γὰρ ἔμπροσϑεν Ρ. 1062 Ὁ. 1097 ἃ. 588 μιχρὸν ἔμπροσϑεν 
Ῥ. Ἴ54:}. 1608. δδδ»"». 7800. 188 ο. ὅ'1]]. 6. 10. 568 
οἵ. μικρὸν γὰρ ἔμπροσϑεν Ὁ. ὅ88 ἃ. ὀλίγον γὰρ ἔμπροσϑεν 
Μασ. ὁ. 56. 

ὄρειος ὀρεία. ἀγοραῖος ἀγοραία 51τη. Εἰχ τη] 5 ρᾶπιοδ 
ϑρροπμᾶτα. Νύμπι. 6. 8 Νύμφης ὀρείας ἔρως. 584 τ. 968 ο 
ὀρείου --- ἄγρας. Τιῦ. ὁ. 4 ὄρειος ὁμίχλη. ἘΔΡ. Μακχ. 
ὁ. 1 ἀγοραῖος χάρις, 588 τ. 18 ἃ βαναύσου καὶ ἀγοραίας 
ἅπτεσϑαι. Οδ΄. ταδὶ. ὁ. 18 ϑυραίου δόξης. Ἰίοτα Ρ. 388 ἃ. 
ΤΙ. αν. 6. 17 βοὴν φίλιον. Τεπηοίν. ο. 81 ἀκούσιος ἡ 
μεταβολή. ν». 408 τὴν ἀκρόασιν ἀχρεῖον. Τὅ 6 φρόνησιν 
ἀθοόον. 182. 6 ἤπιος --- ὑγρότης οὐ ῬΆβ5Ππ. 1608 ἃ 
πράῳ δεισιδαιμονίᾳ. 298 ἃ ἀιδίαν τινὰ μνήμην. 418 ὁ 
τὴν φιλαδελφίαν, οὕτω σπάνιον οὖσαν, [οτὺ. πιὸ --- αν ογ]- 

ἰαγού. ὅ78 ἢ μέτριος ἀρχή. 112 χκιϑάρα --- γνωρίμη. 
119} βασιλείᾳ νομίμῃ. 568 188 ἃ πολιτεία --- νόμιμος 
ἀνδρός. 146 α ἁπλῆν αἴτιον φύσιν. 168 ὁ ἱερωσύνη πα- 
τρῷος ᾿Δφτέμιδος. 0938 δ ἥτις ἴδιός ἐστιν. ῬΊτΠΠ 6 Υ 
Δάν. ο. 95 ἴδιος ἡ νίκη. Εταρ. ΧΧΤΙΥ ἔδιος ἰσχύς. 960 ὁ 
κολοβὸν -- τὴν φύσιν. 106 ἃ φροῦδος ἡ ἀρετή οὗ 
Ραββῖτα. 1088 ἃ δῥάδιον --- τὴν ἀπορίαν. ϑθᾷ αποᾶ Ἰθσ]- 
ἴαν Ρ. 458 ἃ ὀξέσι - μεταβολαῖς ᾿πϑπατίπτη οϑί. 

ὀρχουμένων ἐν ὄψει Ῥ. 9616. ΞΞ΄πΉΠ106᾽ Ρ. ὅ46 ὁ 
ἑτέρων ἐσϑιόντων ἐν ὄψει 

οὐ οὐχί οὐκ οὐχ. 6 π8ο ρᾶγύσα]!α νἱᾶθ ϑὐθρυηθπηῖ 
ἀἰββουθαύϊοπθυη βοοτταίββππαπι (ΤῈ. ἃ. ΟΡ υδιοἢ 6. 
Νεοσαίίοποπ θ61 ΡΙπίατοι. Οδθβύθιη παρ 1882. μ. 1), 
ὉΔῚ ΟἸηΠ685 ἰοσοβ πιο Ῥϑυθπθηΐθβ ἸΠΥΘΠ165, Π]81 αποᾶ 

ἘῸΝ 



ΡΒΑΒΒΑΤΊΙΟ ΤΧΥ͂ΙΠ 

1π 115, αᾶ8θ θ ᾿ϊαύτι ροβὺ χαΐτον ἀϊοϊῦ 0 ἢ 61] θη βῖτιτ 
ΘΟΥΥΊσΘη5, ατιϑθᾶδη) ἀΘΒ᾽ ἀθυαηῦιν. Τ,00]1, 05 ὙἹΓ ἅοο- 
ἀϊββίπητιβ Ἰαπιανιῦ βιιπὺ ᾿. 17ὅ ἃ καίτοι ἤδη τοὺς ταῦτά γε. 
ὅ84 6 καίτοι οὐ. Θ08 α καίτοι οὐδ᾽ αὐτός. 7927 ᾿ καίτοι 
ὅ γε πελαργός. 828 Ὁ καίτοι ὅ γε Περικλῆς (01 ἀθ]οὐ ὃ). 
92 ἃ καίτοι ὃ τὴν σελήνην. 1084 καίτοι ἤ. 1086 ἃ 
καίτοι ὅτι. 1048 ἃ καίτοι εἰ μὲν δύνανται τὴν (τὴν 
δαᾷ. ΒΕ) ἀρετήν. 1060 Ὁ καίτοι ὁ μὲν Ἐπίκουρος. 1092 ἢ 
χαΐτοι εἰ μέν. 1112 ἃ καίτοι ὃ μὲν ᾿Εμπεδοκλῆς. 1126 6 
καίτοι ὅτι Μητρόδωρος. Αἀᾶθπαϊ 5απὺ ΝΊο. οὐ Οὐαβ8. ὁ. ὃ 
καίτοι ὅ γε Θεμιστοκλῆς (οἵ. ». 622 ἔ. 645 ἔ 680 6. 
198 ἃ. 164 ὃ οο{.} ». 1178 ςο καίτοι ᾿Επέίχουρος (δῇ. ». 7719 6. 
8869 Β). 1008 ἃ καίτοι ὃ μὲν σοφός (οἵ. ». 1049 ὁ καίτοι 
γε ὃ μὲν ἀμπελουργός. 440} καίτοι γε ὃ στρατηγός). 
686 ὁ καίτοι. εἰ τὰ σωματικά (οἴ, ». 981 ἔ καίτοι γε, εἶ). 
1092 ἢ καίτοι. εἰ μὲν ἐν τῇ προλήψει (οἔ. ». Θ1 6 6 καίτοι 
γε. εἰ μὲν). 1804. καίτοι. ἵνα. Οδύθγυτμη οἵ, Ρ. 489 ὁ 
καίτοι γε, ὥς φησιν. 808 ὁ καίτοι γε οὐδέν. 609 ὁ καΐτοι 
γε ὥσπερ. δὅ8 Ὁ καίτοι λαμπρὸν οὐδέν. ΞΙχΆΔ 6. οὐηϑιῦ 
Θχθιρὶα, απϑθᾶδηι μἰαύτβ ροβὺ μέντοι. ἐπεί (ρ. 1 οὖ 6). 
5οα 46. μιαύπ ᾿παϊοῖιτι ΘΟ] τιῦτιπι [ΘΥΥῚ ποῖ ρούθϑυ, ΠΙ51 
Ῥοβὺ Ἰοθουτπὶ πιαπύπτη ΟΟ]] Οὔ] Π6 1) Ρ]ΘΠ8Π1, ΟἸΊΠΙΌτι5 
ΑἹ ΘΧχ ΘΟΘΊΟΙΌτι5. ὀογγθοῦ ϑαπὺ Θχοθρί!8. 

οὐ: μή. οἵ. ν».- 05: ὡς γὰρ οἵ μαϑηματικοὶ τὰς 
ἐπιφανείας --- λέγουσι μήτε κάμπτεσϑε,. ] μήτε διατείνε- 
σϑ.Ζ1 μήτε κινεῖσθαι καϑ᾽ ἑαυτάς. 564 Ρ. 1408 ὥσπερ 
οἵ γεωμέτραι λέγουσι --- τὰς ἐπιφανείας οὐ κινεῖσθαι 

καϑ' ξαυτάς. ἀλλὰ συγκινεῖσϑαι. --- Ῥ. ὅ81 ἡμεῖς --- ἔτέ- 

ροις --- ἐδώκαμεν ΟΥ̓ δοῦναι ϑελήσαντες, ἀλλ᾽ ἀρνήσασϑα!τ 

ΜΗ δυνηϑέντες. ν. θ09 ς οὐδείς ἐστι τῶν φιλοσόφων, ὃν 
2 " “.ν 

ΟΥ̓Κ ἐξέπληξας --- οὔτε (τϑούθ. οὐδὲ σοΥΥ. 5 Θρτπδπητι5) 

τῶν πολιτῶν. ᾧ ΜΗ ϑέαμα παρέχεις. τπιᾶπι Θὐθρυηθ 1 
γαύϊο ΒΘ] ΠΟΥ ἡππδτη ὙΘΥΙΟΙ τη]Π1 σἱαθύσσ. 610 ἃ ἐν ὦ 

οἷ: 



ΤΧΥΤῚ ΡΒΑΒΒΑΤΙΟ 

μηδέπω --- εἴχομεν. 1082 6 πολλῷ δὲ τούτου σχετλιώτε- 
ρον --- τὸ μηδὲν --- περικαταλαμβάνεσϑ 1, μηδ᾽ εἰ χελώ- 
νην -- “διώκοι --- ἵππος. Νίαν. ο. ὅ ὃ μηδεὶς ἔπαϑεν 
ἄλλος. Οτηπΐα ΘΧθυηρ]α ᾿ΠγΘΠ185 ἴῃ ἀἸββου α 9 η6, Ο81 
ΒΌΡΥΘ, ΤΠΘΙΠΟΥΑΥΙ, 566 ἀοΟ]Θπαττη δϑῦ, ἡτιοα υἹῦ θυπι 1 {1551- 
γῆτι5, ααϑηηα τι Πγπ]08, 8118 τϑοίθ οὖ αἀϊβραΐαγιῦ οὖ οου- 
τοχιῦ (πϑη ὉῸῚ ἔβ]55 δϑύ, δχ. ὁ. Ρ. 8928. 471 ἃ δυΐ 
ΘΟαϊοῦτα Ἰθούομθβ σορτζαθ ΠΘΌΘΥΘ πῸη ροΐογαύ, δαΐ 
πθρΊ]αχιὺ ψοὶαὺ ἴῃ Ἰοοο Αγὶβῦ. ὁ. θ, αὔθ ορθ ϑοϊξζθπ- 
βὐθἐξθηϑὶβ ἴπ ΘΎΤΉΡΟ]5. Τη615 Ρ. 20. σοΥτοχὶ), ἴπ ἱπα]οῖο 
Ὧ6 δῖα, οαἱ 588606 δῦ ρᾶγαμη δῦ 181] ἰὑσιθαϊῦ, Δ ὈοΥ- 
γαΐαβ δῦ. Ηθ5 τηθᾶ πάθη βθηὐθηὐδ, [8 0111π|5 ΘΧ ]]Οαὕα 
ῬΥΙηστη ὃχσ Ὠἰδύπβ θυιϊδπαϊ βἰπαϊο ἀθ᾽πθ ΠῸΠ 50] 11 
ΟΣ ϑϑίβ 5 Ρ]αὐδυοηθαθ οοπϑιιθύμα!ηθ 8566. οὐϊϑιη οχ 60Π- 
βαθύπαϊηθ, ἀπϑτη 1086 βουιρύου οομύγαχιῦ 8460 πὖ οὐϊδηη 
βίπθ προθϑϑιίαίθ μὴ ργὸ οὐ δαμηρογθίύ. Ῥϑποᾶ Θχθιη}]8 
Δἴἴθυϑη οχ 115, 15 ααρτβ Θὐθσυηϑπητιβ αἸοις δῦ ΡῬ]α- 
ἐδ οματη πα]] τὴ τϑύϊοπ θη Ὠϊδύτιβ Πα Ότ1556 δαὖῦ 56 Πτ|118.}} 
σα βδιη ᾿πγθηΐβ586. ΤΠ65. ο. 18 ἐχκ τούτου φασὶ --- ἐπι- 
γαμίαν μὴ εἶν,41 μηδὲ κηρύττεσθαι. ὁ. 21 φαίνεται δὲ 

μὴ φαῦλον αὐτοῦ μηδὲ γυναικεῖον γενέσϑαι τὸ ἔργον. 

(αὐ. τηδὶ. ο. 4 τῶν δὲ ἐπαύλεων αὐτόντῇ μηδεμίαν εἶναι 
κεχονιαμένην (ΟΟΥΥ. χεχονιμένην),. οὐδένα δὲ πώποτε 
πρίασϑαι δοῦλον. οἵ. ὁ. 10 ἔσεσϑ.1 μήτε τοὺς ἀπαι- 
τοῦντας. ῬοηΡ. 6. 2 τὸν οὖν Πομπήϊον ἐπιτρέψαι μὲν 
τῷ ΓΕεμινίξλῖ]. μηκέτι δὲ αὐτὸν ἅψασθαι ---᾿ τοῦτο δὲ 
αὐτὴν οὐχ ἕταιρικῶς ἐνεγκεῖν. --- Ῥ,εΥΝ. ὁ. 12 μὴ ἀδι- 

χοῦντες τε: εἰ μὴ ἀδικοῖεν. ῬΆΡ]1Ο. ο. ὅ δι μηδενὸς ἂν 
[4 - ᾿Ξ ᾽ δ ἊΝ ’ὔ κ᾿ 

προσδοκήσαντος. ΤΊ. αΥ. 6.21 ἡ βουλὴ ψηφίζετ 1 μηδὲν 

δεομένη. Ῥοιηθίγ. ο.117 ἀποχρινομένου δὲ μηδὲν αὐτοῦ 
μηδενί. ῬΙαγα ἴπ Ῥυδοίαϊίοπθ δα ἘὙΔστηθηξογατη σγο]α- 
τῆθ6Π. Οαἱϊ ᾿Π6 166) ΟἸΠΉΪ πὶ ἸΟΘΟΥΠ Πα] τὴ Δα ΠΘΧΈΤΙΙΒ 

ΒΌΠΙ, ΟἾΧΘΙΌ. 

ν΄ 

»πιαυανυδιανυ, δι υν ων να, ἀδδινδδνν δ μἱ: 
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πέρα ὈΪ5 Ὁγβηβρο ΠΣ αν ἐἰκῦ τὶ ὀϑιιβα ἴῃ δ 1ὐ. 511]. ὁ. 11 
πλησίον, ἐγγύς, σύνεγγυς. 81]. ο. 21 ἡ δ᾽ ᾽4πολ- 

λωνία πλησίον ἐστί, 5606 0. ἐν τοῦ ᾿Δπόλλωνος ἐγγὺς 
ὄντι. Ὁ. 20 τὸ τιϑέναι σύνεγγυς. οϑίϊ. 

πορρώτερον ἴπ ΒΎΔρΊΩ. ΧΙ, 80 ὡς πορρώτερον ὄντα 
τοῦ μέσου 

πρίν: πρὶν ἤ. Τῖ5 ἀὰ8θ Ἠδίηζίθβ (Ια δ ΘΙ Β0ῃ0 
Ταὐουβιοθαηρθη. Βου]η 1872. Ρ. 48) τϑούϊββηνιθ ἀϊβρα- 
ἰαγιὺ π1}}1} αποα δἀάδιη Π80060. 

τὰ μὲν --- τὰ δέ: ἃ μὲν --- ἃ δέ: τὰ μὲν --- ἃ δέ. 

Τπο Θχθιηρῖο ἀθἔαπσαν ρ. δδ ἃ μεταβολῇ! τὰ μὲν ἐν- 
διδοὺς ἃ δ᾽ ἐπιτείνων 

ταραχή: τάραχος. φλυαρία: φλύαρος 5ῖ.η. Βυπῦ. ὁ. 18 
ὠϑισμὸς ἦν καὶ τάραχος. οὐδενός. ΕΎάρστη. ΙΧ, 7 δυσκρα- 
σία καὶ τάραχός ἐστιν. ». 48 Ὁ ἐρώτων τὲ καὶ φλυαρίας 
ἀπολυϑείς. 568 Απίοῃ. ὁ. 29 πολὺς ἂν εἴη φλύαρος" 
ἐπεὶ δέ. Ἧτο ρουθποπὺ ἄλη: ἄλυς. δέψα: δίινος, πλάνη: 
πλάνος. φϑορά: φϑόρος. οἷ. ». 699 6 δέψος ἕπεται 

(687 ὁ. 688 ὁ. 6891 οὖ ρεββίιη). 7668 πλάνος, ἐν 
νέφεσι. ῬϑιΙὈΌΠ]6 πὶ 5 σηϊΠοιύϊοπβΒ αἰ θυθηύϊδια. Ρ]αΐδι- 
Ομ ΥΘΒΌΘΧΙΒ586. ΠῸΠ ραΐο. 

ταχύ. ταχέως. διὰ τάχους. διὰ ταχέων. κατὰ τάχος. 
Ῥ. 189 8 ταχὺ μὲν αἱρεῖ. 180 ἃ κατέπαυσε ταχὺ τὸν δρό- 
μον. 1026 ταχέως ἔπραξαν. ΟἼθοιη. ο. 22 διὰ τάχους 
ἐκέλευσεν. Νν. ο. 1ὅ διὰ ταχέων ὑπερέβαλε. ῬΆΠ]Ορ. ὁ. 12 
κατὰ τάχος ἀπήγαγε 

ὑπολιπεῖς ἦσαν Μᾶγο. ὁ. 22 ργὸ ὑπόλοιποι 
ὑπὸ σκότῳ: ὑπὸ σκότους. ῬΕΙ]. οὐ Ματο. Θομηρ. ὁ. 1 

ὑπὸ σκότῳ καὶ δι᾽ ἀπάτης. ν». 856 ἃ ὑπὸ σκότῳ συνεῖναι. 
8189 ὑπὸ σκότῳ γενέσϑαι. 380 ὁ ὑπὸ σκότῳ μετὰ σιω- 
πῆς ἴἴα, ἀπ οοα. ΕΣ, ὑπὸ σκότους οθἰθῦ]. ὅ89 Ὁ ὑπὸ 
σκότῳ διὰ φωνῆς. Τῦ0 ἃ ὑπὸ σχότῳ μόσχους. 1πη1]. 
Ρ. 711 ο. --- ΟΥδ855. ο. 217 ὑπὸ σκότους ἔκειτο. ἴωγὸ. ὁ. 10 
ὑπὸ σκότος. ὥσπερ οὐ Ρ. ὅ78 Ὁ ὑπὸ σκότος ἀπέρχονται 
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ΟΟΙΥ. ὑπὸ σκότους. 5:64 Ρ». 1180} ὑπὸ σκότους χαίρειν 
(411: ϑέλειν). οἵ. Ατγαῦ. 6. 10 διὰ σχότους οὖσαι. 5θᾷ 
Ρ. ὅ976 διὰ σκότους συμμῖξαι. 291 ἃ. ὅτθ0 ὁ σχότους 
ἔδει. ῬΘΙΟΡ. 6.1... ῬυΥτμ. 6... 99. γον οἱ 0. 

Ηπύο ρου ποὺ ἀδολέσχης: ἀδόλεσχος. ν. ὅ04 Ὁ ὁ δ᾽ 
ἀδόλεσχος οὐ ὅ10}». ὅ18 ἃ ὃ δὲ περιττὸς καὶ ἀδολέσχης. 
πα. Ρ. ὅ14. Αθποίϊγαμη οὖ οἱπηϊᾶ, απ886 81}1}] δᾶ 
γι ἔϑοϊπιηύ, οτηϊίζο. --- ». ὅ80 ἢ ἀδολέσχο (τὰ 1), ἀδο- 
λέσχῃ οθἐθυῇ). 6186 ἀδολέσχῳ δὲ πρεσβύτῃ. --- Ῥ. ὅ08 ὁ 
τὸν ἀδόλεσχον οὐ ὅ08 ἃ. 564 νΡ. ὅ04 ο. 611 ἔ 618 ἅ. 
ὅ14 ἃ τὸν ἀδολέσχην. --- »- 602 " οἱ δ᾽ ἀδόλεσχοι. ὅ09 ἃ 
οὗ γὰρ ἀδολεσχότατοι. --- »- 8026 οὖ ὅ08 ο τῶν ἀδο- 
λέσχων. --- »- 802 6 οὐ ὅ11 ἃ τοῖς ἀδολέσχοις. 568 ρ. ὅ04 ἢ 
χρηστοῖς ἀδολέσχαις. 

ἁλουργής: ἁλουργός. ν». 2106. ὅθ6 Ὁ τὸ ἁλουργόν. 
ὅ88 6 παραλουργόν. Ρ. 989 6 χλαμύδος --- ἁλουργοῦ τὴν 
οὐλότητα.-- ΑἸ01}). 6. 82 ἁλουργῷ. οι. ὁ. 26 ἁλουργῆ --- 
χιτῶνα. --- »- 84" χλαμυδίοις ἁλουργοῖς. ὅϑἴτη. Ῥοιηρ. 
6. 324. ΑἸοχ. 47. 864 1601]. ὁ. 40 στρωμναῖς ἁλουρ- 
γέσι. --- Τιγο. ὁ. 18 στρωμνὰς ἁλουργεῖς. Ἐϊδάθην ἸΘρτη- 
ἴα ἴθ ῬΒΙΪΟΡ. ὁ. 9 οὐ ρ. ὅ27 "Ὁ 1Ὁὶ ἀπὰβ Ὁ ἁλουργεῖς. 
οϑὐθι! ἁλουργούς. ὅϑτη. Τπτη. ο. 8 χαυσίας ἁλουργεῖς. 
ϑοᾶὰ ρ. 9858 ἃ ζώνας ἁλουργούς οὐ Ρ». 991 ἃ δάπιδας 
ἁλουργούς. --- Θ:]ΠΘΥ Αθμ. ὁ. ὅ νεουργής. ῬΟΥ. 6. 18 
νεουργόν οὖ Ρ. 184 6. --- Αθιη. ὁ. 18 νεουργοῖς φοινι- 
κίσιν. --- ΟἿ, ν». 895 ο λόγον --- πανουργέστερον. -- πο 
τϑίθυθπάθτη δὐϊδιη Πγο. ο. 8 ὁμαλεῖς 015. ν. 446 ἃ ὁμαλές 
καὶ ἄσφυκτον καὶ ὑγιαῖνον. 804 ἃ λεῖον καὶ συνεχὲς καὶ 
ὁμαλές. 

γυμνασίαρχος. ξκατοντάρχης. ἱππάρχης 5ῖτι. γυμνα- 
σίαρχος ». ὅ18 ο. 164 ἃ. Αγαῖ. ο. ὅϑ. γυμνασιάρχῳ 
Ρ. 692 Ε΄ γυμνασίαρχον ρΡ. 828 ἃ. γυμνασιάρχους ν. 188 ἃ. 
Οουυισοπάθτη Ισιύαγ γυμνασιάρχων Ῥ17Ὸ γυμνασιαρχῶν 
Ρ. 1786 ἃ. 817}. --- ἑκατοντάρχης δτι. ο. 82. ΟΙο. 6. 48. 
ἑκατοντάρχην 811]. ὁ. 88 158 οὺ ρᾶββίτη. ἑχατοντάρχαι 
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ΟΥ̓α58. Ὁ. 27. ΟΥ. ὁ. 18 Ὀ1586. ἑχατόνταρχοι ἴχπο. ὁ. 8ὅ. 
Βγαΐ. 6. 86 (8 Ἐ' Ῥγο ἑἕκατόνταρχαι). ἑκατοντάρχων 811]. 
ὁ. 88. --ἰ ἵππαρχος ῬΙΠΟΡ. ὁ. 7. ἱππάρχην Τίμι. ς. 82. 
ἵππαρχοι (ὐδύ. ταῖπ. ὁ. Θ2. τοῖς ἱππάρχοις ἸὈϊάθηη. --- 
ταξίαρχος Ὁ. 268 6. ταξίαρχον Αθπη. ὁ. 29. ταξίαρχον --- 

ἑκατοντάρχην ῬοΙηΡ. ο. 78. ταξίαρχοι Ε΄. Μᾶχ. ο. 16. Τίπη. 
ὁ. 12. τοῖς πρώτοις ταξιάρχοις (ταξιάρχαις 8111) Οδ 68. 

6. 16. ταξιάρχους (ταξιάρχας 8111) Ῥγτητη. ὁ. 206. ΑἸοχ. 

ὁ. 86. ὕδ865. ὁ. 160. ὁ. 20. Οογσθπάπτῃ ᾿στύθν οὐ 51π- 
ὑθῃῖβῖο ταξιάρχων Ῥ͵ΥῸ ταξιαρχῶν ῬοΙΩΡ. Ο. 82. ο. ὅ8. ο. 68. 
865. ὁ. 29. ο. 44. --- μονάρχου Ρ. 817 ἢ μονάρχων 
(μοναρχῶν να]σῸ) Αταΐ. ο. 80. μονάρχους Τίπι. ὁ. 11. 
μονάρχους γ6] μονάρχας (16. ὁ. 17. --- συμποσίαρχος 
Ῥ. 020 ἃ. συμποσιάρχῳ 620 ἔ (1ἴὰ ἀπτ8 Ὑ]πᾶ. ὑγτὸ συμ- 
ποσιάρχῃ). 621 ἃ. συμποσίαρχον 620. --- (ϑἔθτα νο]αῦ 
Βοιωτάρχης. εἰλάρχης. ἐλεφαντάρχης. ἐπιλεχτάρχης. νη- 
σιάρχης. πεντακοσίαρχος, τελέαρχος. τετράρχης. χιλίαρχος 
5151] αποᾶ δαποίθίθι Ππαρϑηΐ. 

-ἔδοσαν: -ἔδωκαν. ῬΥϊῸ5 ἀδπὺ Ρ. 166 ο. 24 6. 262 ἃ. 
298 . 400 6. δ66 6. 708 ἃ. 866 6 (θὁχ Ηεγοά. ἼΙ, 238). 
τ ὁ: 59. ΠΈ ΘΙ. 0:11. Ῥοιρ. ὁ.94. Οἷο: δ: 18. Βταΐ. 
ὁ: 19. Ῥοβίθτιπβ Ρ. 2ὅ8 ἐ. 282. ὅ68 ἃ. 820 ἃ. 870 6. 
ἘΠΡΘ ΒΊΟΝ ἘΌΝ], Ὁ οἱ 8: δ. 18: ῬΟΙΙΟΙ: τ: 2. Ῥόταν. 
ΟΕ 7: ΠΟδ65: δ. 67. δι τηῖπ: ὁ: 48.-ὄ Αἥὕιπῦ. ὁ. ὅ8. Αὐαΐ. 
6. 42. ο. 48. ἔδοτε Βτυΐῦ. ο. 2. ἐδώκαμεν γΡ. 581 ὁ. 
ἀπέδοσαν Αὐἱϑύ. ο. 12. Αταῦ. ο. 14. ἀπέδωκαν γ». 199 ἃ. 
οτη. ὁ. 30. Ῥϑυῖοὶ. ὁ. 21. ΝΊο. ὁ. 10. ὁ. 19. --- διέδοσαν 
ΤΉΘμι. ο. 19. διέδωχαν ΟἸθοτη. ο. 51. --- ἐνέδοσαν δι. 
δ 9 ἐγεδωχαν Ποίπ, ὃ. 18. ΝΒιτσ. Ὁ: 11. 16: 6.88. 
ΟἸθοιι. ὁ. 81. Πίοπ. ο. 80. --- ἐξέδοσαν Ρ». 800 ἃ. ἐξέδω- 
χαν (πη. 6.10. Τοιηοϑίῃ. ο. 27. --- ἐππέδωχαν Ρ. 822 ἃ. 
828 6. ὕδιη. 6. 8. Αγϊδῦ. ο.11. --- μετέδωχαν μ. 240 6. 
1χπο. ὁ. 86. --- παρέδοσαν Ρ. 249 ἃ. 880 4. ΑἸΟΙ0. ο. 51. 
(865. ο. 27. Αγαῦ. ο. 40. παρέδωκαν ῬοΙ1Ο]. Ε΄. ΜᾶΣ. ΘοΙηρ. 
Ὁ Θ Ἰο19: Ὁ: 1.4: ῬΥ τ. "6: 260: ΠῚ 6:5: 618: Τύη. 
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6. 18. Ῥομῃρ. ὁ. 28. Αρ!ᾷ. ὁ.11. ΟἸθοιη. ὁ. 21. ρ. 864 Ὁ. 
1029 ἃ. παρεδώκαμεν τ. 592 Ὁ. --- προύδοσαν Ὁ)]1οΠ. 
6. 22. προύδωχκαν Απί. ο. 84. --- πο ρογίϊποπῦ ἔϑε- 
σαν Ῥ.202 6. 677 Ὁ. ἔϑηκαν Νύμη. ς. 22. --- ἀνέϑεσαν 
Ῥ. 488 ὁ. θὅ8 ἃ. ἀνέϑηκαν ρΡ. 804 ο. 80 ἔ. Τίπι. ὁ. 29. 
- διέϑηκαν ». 880}. ἐξέϑηκαν Ρ». 1018. ἐπέϑηκαν 
Ρ. 9968. κατέϑεσαν 1,05. ο. 29. Ῥγυτῃ. ς. 8. παρέϑεσαν 
ΤΙ. ατ. ς. 6. παρεϑήχαμεν Τ)ϑχηθίγ. ο. 12. προσέϑεσαν 
5111. 6.12. προσέϑηκαν Αγϊδῦ. οὐ δῦ. ΘοΙηρΡ. ο. ὅ. ΑἸοχ. 
ς. 8ὅ. προύϑεσαν 1,γ8. ὁ.17. συνεξέϑηκαν Ῥ. 27. --- 
ἀνῆκαν Τίπ. ὁ. 39. Τ,γ5. 6. 1. Απῦ. ὁ. 49. Βεαΐ. 6. 8. 
ἀφεῖσαν τ. 448 ἃ. ἀφῆκαν ν». 498 6. 804 ἃ. ΑΘ. ὁ. 59. 
Μϑγ. ο. 17. ο. 238. ΑἸοχ. α. 18. Ῥοιιϑίγ. 6. 94. 0. 61. 
6..16. Οὐ. 6: 18. διῆκον. Μᾶτν..Ο. 8... Αἄὕτοῦ, οὐ 5 στο 
ϑῆχαν ». 17580.. μεϑῆκαν ὕδηη. 6. 8. παρῆκαν ΒοιΩ. 
6.11. «οἷ, αὐάπον 6.2.7... 6. Θτὰ Ὁ. 17... ΘΑ 6, πεῖν 
Οδὐ. τηῖπ. 6. 41. ὑφῆκαν ν. 154 8. : 

ἐνεδύσατο: παρεισέδυ. ὅϑ1 ὑθηηρογ15. Θομβαθὁπα! Πθχη 
ΒΘΟΌΙΟΥ 1Π ΤΟΥΤΩ15. Π15: ἐνεδύσατο ῬΥΙΥΠ. ο. 22. ΑἸδΟχ. 
ὁ. 456. ἀπεδύσατο (868. ε. 4δ. συναπεδύσαντο ΑσἸα. 6. 6. 
προσαπεδύσατο τ». 139 ἃ. ἔνδυσαι Ατΐοχ. 6. ὅ. ἀποδυ- 
σάμενος ». ὅ06 ἃ. 8199. 8814. Μαγ. ὁ. 88. ΑἸδ6χ. ὁ. 20. 
ὁ. 88. ἐνδυσάμενος ρΡ. 691 6. ΟἸδθοτη. ο. 81. ἐπενδυσά- 
μενος Ῥ. 8876. Τιθοιθτηϊ ϑουϊϑῦ ΒΘΟΌΠΑῚ πα ]Ο8 1] 
ΘΧΘΙΊΡΪα ᾿ἱπυθηὶ Π866: χατέδυ Ρ. 519 ἢ. παρεισέδυ Αρα, 
6. 8. ὑπέδυ ΤἼ65. 6. 6. 8511]. ο. 8. ἀνέδυσαν ΤῊ685. ο. 1ὅ. 
κατέδυσαν ῬΡ. ὅ91 4. ὑπέδυσαν Αθιη. ὁ. 20. ο. 59. Ατϑῦ. 
6. 9. Αογϊδύαμι βθοσπᾶππι ρΑΥ 1101: βϑρύ885 οὖ αὐϑαᾶγα- 
σΊο5. 65], 1πηῆπ1{Π 0} απδύξιογαθοϊθ5. 

ἦσϑα: ἧς. Ῥυῖαβ ὈΪδ, ρῬοβέθυϊβ ὑθσ, αὐσυσηασιθ ἴῃ 
Μουδ τι Ἰ1ΌΥ]5. 

ϑαρρῶ: ϑαρσῶ, πράττω: πράσσω, ϑάλαττα: ϑάλασσα 
5πη., ἁρμόττω: ἁρμόζω. σφάττω: σφάζω. αὔξω: αὐξάνω, 
πλείονε(α)ς: πλείους, ἐλάττονε(α)ς: ἐλάττους 5ῖτα. αἰτο- 
46 τποᾶο βογίρία ἱπυθπϊαπίαν, 5648 βδθρίαϑ ουτηᾶθ 
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ῬΥΙΟΥ͂ΘΒ ααϑὴ} ΡοΟΒύθυΙΟΥΘΘ. [πυϑηϊθαῦ οὐϊδη πλέονος 
Ῥ.. 151 6, 1Ὀ1 πλείονος ὁοα 4. τηθ]}1ογ658. πλέονες Ὁ. 00 ἃ 
(πλείονες τη β]1ου 85). πλέονας ρΡ. 940 Ὁ, τὶ πλείονας Β. 
πλεόνων ΟΟΥΥ. Ὗ οχ πλέον ὧν ρΡ. 9198. πλέονα 1,75. 
οὐ 51]. ὁοτηρ. ὁ. ὅ, 11 υἱᾶ. 5᾽πῦ. πλείονες ον. ο. 10 
ὉΌῚ πλέονες Α1). ϑ'ϑα τῷ πλέονι ». 484 οθ. πλέονα 
Ῥ. 0648 ἔ πλέονες Ρ». 820 ὁ 51π6 {118 ἀἸϊδβουθραπίϊα. (οπύχα, 
πλέον ταυ]ῦο βϑθρῖτι8 ᾿ϑοϊῦθ ααϑιὴ πλεῖον. απο βϑρύϊθ5 
ἄθοιθϑ. ϑπούδγι. 

Ἰόλαος ν. 492 ἃ. 1057 6. ΑἸοχ. ο. 74 (νἱά. ϑ81π|.). 
᾿Ἰόλεω ῬΘΙορ. ὁ. 18. Ἰολάῳ γν. 184 6. Ἰόλαον 161 ἃ, 568 

,, Ἰόλεων ῬοΙορ. 6. 18. Β'΄τα]Π1ογ Μενέλαος Ρ. 616 ὁ 0 
8101. Μενελάου 841 ἃ. 8517 ἢ οὖ 81101. Μενέλαον 887 ἃ, 
βθα Μενέλεων 0117 6. οἵ, Πηνέλεων 299 ἃ. Πρωτεσίλεων 
((ἰὰ Β. Πρωτεσίλαον Ἐ) 101 ἨΗπὺο γϑίθγο ᾿βμφιάρεω 
ρα 1595 0185... Αὐιϑὺ. ὁ.. 19: Ατδί, ὁ, 8. 568 
᾿Αμφιαράου ρ». 296 ὁ Εταστα. ΧΙΝ, 2. 

τὰς κλεῖς Ὁ. 826 6. 784 6. ΟἼΘοια. ὁ. 26. Ατϑῦ. ὁ. 38. 
56116] χλεῖδας Ρ. 1009 ἃ. 

λαγώς ὈΪ5. λαγωός 561η6]1. λαγώ 5616]. λαγωοῦ {θΥ. 
λαγών ὈΪϊ58. λαγωόν απδίθν. λαγωοί ἴθγ. λαγῷ Ὑ9] λαγοί 
πυβαπδιη. λαγώς: λαγωούς 561η61 αἰγαμηααθ. 

μάρτυν 5θρύϊ85, μάρτυρα 56Χ188. 
νεώς: ναός. αἰγαπιααθ ρᾶβϑίτη 1Θ σύ, πθαῖιθ ὈΥΪΤΙΒ 

ΥΑΥ5. αὐδ1ὴ Ροβύθυτ 8. 
οἶδας ἴον ({π 15), οἶσϑα ααΐπαιιθ οὐ νἱοῖθ5. 
Πάναχτον ἑστῶσαν Νῖο. ο. 10. Πάνακτον οὐχ ἕστώς 

ΑἸΟΙΡ. ὁ. 14. 
-πέτομαι 561161 οὖ ψἱοῖθβ, -ἵπταμαι πουϊθ8. πέταται 

Ρ. 760 ». πέτανται Ρ. 962 ἃ (1 πέτονται τϑοΐθ Αὐμοιι8). 
ΠΟ: 

Το Ρ-. 4046. 9988. ῬΕΥ. ὁ. 15. Ἐ Μᾶσ. 6.24. 
απ. ὁ. 18. οοὐῦ. υἱεῖ ». 294. υἱῷ ». 461 6. 482 ἁ. 
ΕΠ ΕΣ ΝΣ Ὁ. 24. ἸΡΥΥ: 6.6: Γγ5. Ὁ 26: Θοὑύ- Υἱὸν 
Ρ. 2018. 480 ἃ. 50]. ὁ. 10. Αθ:η. 6. 8ὅ 1τύϑαπιθ σομπϑύδηθυ. 
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υἱέων Ὁ. 17 ἃ. 408 ". ὅ88 ο. υἱῶν Ντιι. ο. 8. ῬΆΡΙ]. ο. 4. 
Ῥοῦ 9: 6..56 15: παη, Ὁ. 1 ὍΣ 9Τ ΟἾΌΙΒΙ τ ἐν 
αἴααθ 81101. υἱέσι ῬαΥ. 6. 1ὅ. ῬΆΡ]. 6. 7. Αθιῃ. 6. 38. 
ΟΙο. ο: 3. υἱοῖς ν». 480}. ἃ. 488 ἃ. 7546. ῬαθΊ. ὁ. 1. 
τοὺς υἱεῖς ἼΠΘΠ. ὁ. 52 οοἄ. ϑοιθθηβύθὀθηϑ5Β. ῬΥῸ τοὺς 

υἱούς. οοπίγα, τοὺς υἱούς ἡ. 1607 ἃ οοᾶ. Ὁ γτὸ τοὺς 
υἱεῖς οοἰθγοσθτη. ΘΙτ ΠΟΥ τοὺς υἱούς ἡ. 148 Ὁ. 267 Ὁ. 

9520 6. 480 9 ὈΙ5. 4818. 608 ο. 618 6. Αυὐΐοχ. 6. 26. 
Νύυτη. ὁ. 21. Αριη. ὁ. 89. 80 Ῥδϑ511η. 

Φερσεφόνη: Περσεφόνη. Ῥτΐαβ Ρ. 5178 (πρὶ τος 
φόνην ἘΠ, πὶ ταΡτο ρ]οΐο). 5691 ἃ. 942 ἃ. 948 Ὁ. 944 ο. 
ΤῊΘ5. ο. 81 Φερσεφόνην αἸοῖῦ πχοΐοτη ΑἸᾶοπθὶ, Μο]οβ- 
ΒΟΥ ΥΘΩ15. ΡΟΒύΘΥΙΠ5 ἸΘοΊύσΓ Ρ. 5181. Νυμ. ὁ. 12. 
ΟΥ, τῆς τῶν Φερεφαττίων ἑορτῆς ἴπιο. ὁ. 10. Ἶσιν τὴν 
Περσέφασσαν ἡ. 501 ἔ τὴν ἐπαινὴν Περσεφόνειαν 328 ἃ. 

φήσαι: φήσειε. εἰκάσαι: εἰκάσειε 5ῖτα. Θὺᾶ ἀθ Τὰ 
ΟὟ ΠΘΠῚΟ δᾶμτιο αἰββθιτιθυιῦ, ΟἸΠ65 ΙΟΟῸ085 ΒΡΡΟΠΒΘΠ,. 
Ῥ. 480} τί δῆτα, φήσαι τις ἄν. ὁ Πλάτων ---: 4696 
καὶ τί, φήσαι τις ἄν, ἔχομεν; 08ὅ ἃ οὐ μὴν οὐδὲ τὰ 
σιτία, φήσαι τις ἄν, αἰτίας ἀμοιρεῖν. 189 ὁ τί οὖν, φήσαι 
τις ἄν, οὐκ ἀκούομεν. 9384 ἃ ὃ μάλιστα, φήσαι τις ἄν, 
ἀλλότριον --- εἶναι. 1010 ὁ τί οὖν, φήσαι τις ἄν, οὐδὲν 
ταῦτα --- 104θ8 τί οὖν σύ. φήσαι τις ἄν, αὐτός ---: 
10δὅδ 8 εἶτα, φήσαι τις ἄν. ὦ ἄνϑρωπε, τί παϑών --: 
ἢ [χ4 .Ὶ 2 μ᾿ ᾿ Ἴ -“ ν} , 

045 " ὥστε μή φαύλως ἂν ἐπιτιμήσαις τῷ «4ϊσώπῳ. 

πὰ Η ρῥγτὸ ἐπιτιμῆσαι. ῬΟΒ515 οὐδ ἐπιτιμῆσαι τις. 
112} ὡς μᾶλλον ἂν οἴνου χωρὶς ἢ Μενάνδρου διακυβερ- 

Α ᾽ὔ - ξ 4 Ἅ -" 2 » 

νήσαι τὸν πότον. 118 Ὁ οὔτ᾽ ἂν αὐλοῦ --- οὔτε λύρας 
, ᾿" τ ι ὅφο 2 , κ᾿ , 

μέλος χωρὶς λόγου καὶ ὠδῆς ἐπιτέρψαι τὸ συμπόσιον. 
182 ἃ εἰχάσαι δ᾽ ἄν τις, ἔφην ἐγώ, τὰ μὲν ἀπ᾽ ἐνδεία ἀἠών τις ἐὴ 995 φὴν ἐγώ» μ Ἐὰρε 6- 

ε λ ν - ᾿, - 

082ς ὧν ἂν ἡ σκιὰ τῆς σελήνης καταλαβοῦσα τὴν ὄψιν 
ἀντιφράξαι πρὸς τὸν ἥλιον. τ] οΥαῦϊο τηᾶποδ δϑὺ. 1062 ἢ 
τοῦτο δ᾽ οὐκ ἂν μάλιστα ϑαυμάσαις αὐτῶν. 1097 ἃ ὥστ᾽ 
εἴ τις ἐξεῖλε τὸ σιτάριον ---, δόξαν ἂν παραστήσας τὰ 
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ῥήματα τῆς χάριτος οὐ πος ἀπθίαμη. 1098 "Ὁ οὐκ ἂν 
αὐτῶν τὸν ὀλολυγμὸν ὑπομείναις καὶ τὸν ϑόρυβον. --- 
ἵλιο. ὁ. 14 εἴ τις ἐντείναι. Ῥοιηρ. ὁ. 07 μεμαχημένος 
ὅσας οὐκ ἄν τις ἀρυιϑμήσαι μάχας. Τοιηοϑίῃ. οὐ (Ἱο. 
ΘΟΙΏΡδΙ. 6. 2 ἁπτόμενον ἐγκωμίων, ὅτε τούτου δεήσαι 
(δεήσει πὰ σοα6Χ) πρὸς ἕτερόν τι μεῖζον. 10. ο. ὅ ἐπὶ 
πᾶσι δὲ τῆς τελευτῆς τὸν μὲν οἰχτείραι τις ἄν, ἄνδρα 
πρεσβύτην. Τ)Θμηθίν. ὁ. 58 εἴϑε γάρ --- ταχὺ μεταστρέψαι 
τις ἐπὶ ταῦτα καὶ μεταβόλοι. ΤΌ. ὁ. 46 ταύτῃ μᾶλλον ἄν 
τις ἀπεικάσαι τὰ Ζημητρίου πράγματα. Αγϑαῦ. ο. 20 τοὺς 

δὲ οἰκέτας. ὁπότε δειπνήσαι (1ῦδι τιῦτιϑ ορ ϊπηυβ, δεισυνή- 
 σειε(ν) γν6] δειπνήσαιεν σθίο11), τάχιστα πάντας ἐξελαύ- 
νῶν. 6)". ο. 10 Οὐεργίνιος δὲ Ῥοῦφος -- φροντίδα 
παρεῖχε μὴ --- ὑπαχούσαι τοῖς παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἐπὶ 
τὴν ἀρχήν. 

χϑές ἄθοῖθβ, ἐχϑές «αϊπάθοϊθβ, ΠπᾶΤη ΠΟΙ ῬΙΌΡΟ 56Π- 
ἐθηΐίδιη ΠΟΘΗΠΘΥΪ ΡΥῸ χϑές γΘΒΟΥ 6 η015 ἐχϑές. 

Τϑηΐαπιθ ργορύθυ Πιπβίπθμη δαποίαπάτη οϑῦ, απο 
δα σγπίαχη βρθοίαὺ ἐξελαύνειν τινός: ἐξελαύνειν ἔκ τινος. 
Ῥυα5 θοῦ ψ]0165 5616], ΡοβύθυτιΒ 015. ΠΙ5: [ππ0.Ψ 
α. 8 ἐκ δὲ Χίου --- ἐξήλασε. ΟἸθοπι. ο. 106 ἐκ Πελοπον- 
νήσου --- ἐξήλασε. Απίοῃ. 6. 2 ἐξήλασε τὸν ᾿ἀντώνιον ἐκ 
τῆς οἰκίας. 588 ο. 9 τὴν γυναῖχα τῆς οἰκίας ἐξήλασε. 
Ρ. 261 ἔ ἐξελάσαι ἐκ τῆς ἀγορᾶς. ὍὈῚ ΤΙπΒῖτιΒ γϑοΐθ 6]1- 
τηϊπανιὺ ἐκ. Ρ. 800} ἐξήλασαν ἐκ τοῦ ἱεροῦ. 10. ἢ ἐξή- 
λασαν ἐκ τῆς πατρίδος. 1119 Ὁ ἐκ τοῦ βίου --- ἐξήλαυνε. 

ϑαπὺ δαύθιη 81186 ἴουτηδθ, απ τι5 1Ι5άθιη οοπβίδη θυ 
αὐύαν, γνοὶαὺ βραδυτής βραδυτῆτος. ἤμην ἀποάθν!ο!θ8, 
παβασπδπι ἦν, -εἰλοῦμαι 5ϑαθοῖοθ5: ν. 1006 ὁ ῬΙαύομπιοο 
ἰλλομένην 5αρδυϊα!υ ἀνειλουμένην. ΘΙμΙΠΠΟΥ ἰχϑύες 
ααδίον, ἰχϑῦς δοοῦβ. απδίθυ οὖ σψἱοῖθϑ, 56116] ἐἰχϑύας 
ΑἸοχ. 6. 28, αποᾶ οοΥσοπάθπμη. Ἐϊοᾶθηι τηοᾶο μύες 
Ῥ. 1044 4, μῦς 806. ». 087". 610 ἃ Ὀ15. 798 ὁ. 912 ἔ 

Ο Ουοᾶ ργ. 994ς Ἰεσία! μύας οοΥγσθπηατπμη πα νἱαθύτν 
μυίας. -- δρύες ». 0640}. δρῦς 806. Ρ. 269 ἃ. Τ09 ο. 
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νέκυες Ὁ. 6609 ἃ. σύες ». 986 ἢ. 990 ο. ἘΎαρτη. ΧΙΠ, 1. 
σῦς δοουβ. Ρ. 700, 918 6. ὕες ρΡ. 918 Ὁ. ὗς δεεαβ. 
Ῥ. 610 Ὁ Ὀ15. βότρυς 800. 412 ἔ. ϑιτΠοΥ βόες ἀΘ6168, 
015 βοῦς (Δθῃ:. ο. 88. Αγΐοχ. ο. 22), ᾳυοᾶ ἴπ βόες ταῦ- 
ἰδπάτπη. βοῦς 800. οοἶϊ65 ᾿πνθηϊξδαγ, 584 βόας ρΡ. 49 ἃ, 
αὐοα Θριζοτηϑίουι ἀθρϑύαν, οὐ ΕὙάρτη. ΧΧΙΥ. 

ΑΠ186 ὑδϑίηθη αἀαΡ]Π1065 86. {Π10|1065 ΠΌΤΑΤ5 αἀθθθη- 
αν, σϑὶθὺ ἀνάλισκον 561161: ἀνήλισκον πονῖθ8, -ἀνάλωκα 
ἴογ: -ἀνήλωχα απδίογ: ἠνάλωχα ὈΪϊ86. -ἀνάλωμαν ἰθγ: 
-ἀνήλωμαι ἴδγ. -ἀνάλωσε ππάθνοϊθβ: - ἀνήλωσε 56Χ165: 
-ἠνάλωσε «αδίογ. -ἀναλώϑην ἴἰογ: -ἀνηλώϑην 561181: 
-ἠναλώϑην 561η6]1. Ὁπᾶθ βουϊθοπάσηη νἹαθίασ ἀνήλισκον. 
-ἀνάλωκα τγ8] -ἀνήλωκα, -ἀνάλωσα, - ἀνάλωμαι. -ἀνα- 
λώϑην. 

ἀνθέων: ἀνθῶν. Ῥτῖα5 511]. ο. 27. Ρ». 127 Ὁ. 588 α. 
δθ68 ἔ. Ῥοκίεγϊαβ Ροτηρ. 6. ὅ8 (αὉϊ] α]οο πα. 501π5 ἀν- 
ϑέων). ν». 026 Ὁ. 0468 ὈΪ5. 647 ο. 6. 646 ο ἀνθῶν ὁον- 
γϑούϊο βϑὺύ. Οθύογα σϑοΐθ, πἰδὶ αποᾶ 5θιη8] ὀρέων Οἴτῃ. 
ς. 84. 564 ὀρῶν ἡποδονίοίορ, δίαπθ παϑέων Ρ. 926 ἃ. 

ἀπεώσατο: ἀπώσατο, ξωσε: ὦσε 5ἴτη. ᾿“πώσαντο 56116] 
Ρ- 3456. 568 ἀπεώσατο ν. 624 8. 1099. “ΝΟ ἃ Ὑ-. 
Αρθϑ5. 6. 84. Οαΐ. ταῖπ. ὁ. 70. ἀπέωσε ΑἸ6χ. 6. 19. --- 
ἀπωσμένην ». 99ὅ ἃ. ἀπωσμένοις ». 9346, 568 ἀπεω- 
σμένον Ῥ. 968 6. Μαγ. 6. 217. ἀπεωσμένης ΑΡρ688. 6. 59. -- 
ὥϑουν 5616] Α6111. ο. 18, 5684 ἐώϑει Ἐ'. Μᾶχ. ὁ. 16. 
Οἴββ5. ὁ. 23ὅ. ---ὀ ὦὧσεν Τη65. ὁ. 8ὅ. ὕδιη. ο. 27, 56 
ἔωσα(εὴν Ῥ». 251 6. 866 ἢ. 9711 ἢ, ΑἸοχ. ὁ. 12. δῦ. τηῖπ. 
ὁ. 10. --- Τπῖοα βαπὺ διωϑεῖτο Ασθ8. 6. 586. ῬΒοσ. α. 80. 
ἀπώσϑης ν. 4614. --- Οθὕθττιτη γϑυθτπὶ ᾿πυθμῖ αν 560 165 
οὐ αὐδᾶγασίοβ οατη δαστηθηΐο Ἰθσϊζτηο. --- το ρουπθϑῦ 
ὠνήσατο ΝΙΊο. 6.10. Απζίοῃ. ὁ. 10, 568 ἐωνήσατο ΟἸΟ. ο. 8. 
ΞΘΧΙΘ5. ΠΥ ΘΗΙ ΠΥ οατη δαστηθπΐο Ἰθστξτηο. --- ΘΠ] 618 
ποίαπᾶτπιη οϑὺ κατεάξαν (186 οἰΐδη ΠῈΣ ῥτὸ χατάξαι) 
Ρ. ὅ11 ὁ οὐ κατεάξας (5015 Ὁ γτῸ κατάξας) Ρ. 626 Β. 

᾿ἀπόλλωνα: ᾿Ζπόλλω, Ποσειδῶνα: Ποσειδῶ. --- ᾿4πόλ- 

«ὐλ αν δι" σώ εἰλου μμι ’, Δὸὰς 

εὐ: 
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λωνὰ Ῥ. 954 8ῦὅδ9. δὅ00Ε 9151. 819 ἃ. 581 ἢ 580 ὁ. 

8588 6. 398 . 418». 484 161 6. 1180. τὸν ᾿4πόλ- 
λωνα (ἴα, Ἐὶ ῥτὸ ᾿“πόλλω) καὶ τὸν ἥλιον. οἵ. ᾿“πόλλωνα 
χαὶ ἥλιον ». 488 ἃ. ᾿Ζπόλλωνα (᾿Ζπόλλω ὙὉ) Τιῦ. ο.1. 
- Ποσειδῶνα Ρ. 88 6. ἃ. 8684 ἢ. 8070. 11196. ΤῊ65. 
6. 6. ὁ. 86. Ποσειδῶνα (1ἴὰ ΒΔ" γγο Ποσειδῶ) Βοτη. ο. 14. 
Ποσειδῶνα Ῥϑοιϊαπδύθυθηϑιβ ργὸ Ποσειδῶ ΤΏριι. ὁ. 19. 
Αρθ58. ὁ. 8. 

ἀπορροή: ἀπόρροια 5ῖπι. ᾿Ζπορροή ν. ὅ8 6. 805. 
ΠΟ ΠΡ 9 Ὸ. Δ 0. 4996. 0181. 0471. 729 Ὁ. 

τθὅ ἃ. 80]. 6. 28. Ῥοιρ. ο. ὅ0. ᾿Ζπόρροια 5618] ν. 188 ἃ: 
᾿ἐκ τῆς ἀπορροίας. --- ᾿“πορροαί ν». 81ὅ Ὁ. 968 ". 918 ο. 
᾿“πόρροιαι ». 96 ἢ (οοτγ. Η). 99 ὁ (οουτ. Ἰάθτα). 8172 ἢ 
ΟῚ τ 90 691 8. 1028. 710. Ὅ10 ἃ. 8. Ὁ15.. Ὁ 9176. 
90. ἸΟῦδ᾽ Ὁ. Ἐτγάρτα, ΧΙ, 46. --- Οἵ ἀνάφρροιαν, διαρ- 
φοίας: ἐκροαί, Τὰ κατάρροιαν μεταρροίας. περίρ- 
ροια,. συρροίας. ααδ8 γΤαγ]α5 ΔΑΒ ϑύ. 

γραμματοφόρος: γραμματηφόρος. Ῥτυϊὰδβ Ρ. 96. 7199 9. 
Οἶμαι. ὁ. 19. Ῥοϑῖορ. ο. 10. δύ. ταΐπ. 6. 61 (01 γραμματη- 
φόρους Ῥ ὁοτγ. Ἐπ, ΒΙΤΆΠΙΘΥ ὁ. 62 ἀπτι8 Ἐπ᾿ ΘΟΥΤ. γραμ- 
ματηφύρους). Τ)ογηθίν. ὁ. 22. )1οπ. ὁ. 20, 11 γραμματη- 
φόρῳ ΒΕ". -- -Ῥοβίοσϊαβ. Ῥοιηρ. ὁ. 41 (1 γραμματο- 
φόροι Ο). α:}. 6. 8. ΟΥΒ. ὁ. 8. ΒΙπα ον ναυϊαῦ ϑυρξεο- 
φόρος: ϑυρεαφόρος. οἵ. ϑυρεαφόρους Αθιη. ὁ. 19, 01 

ϑυρεοφόρους Β. ϑυρεοφόρων ΟΥ8585. ὁ. 2ὅ. ὁ. 29. ϑυ- 
φεοφόροι (ἴΐα ΑΒΟΠ: ϑυρεαφόροι γν) Απί. ὁ. 46. κορυ- 
νηφόροι (κορυνοφόροι ΟἽ) 830]. ο. 80 015. ΟΥ Το θο1κ. δὰ 
ῬΏγγη. Ρ. 082. 

Ζημήτηρ ν. 14 ἃ. Δήμητρος Ῥ».- 138». 560 568 ἃ. 
818 6. 6681. Ε΄ Μᾶχ. ο. 18. Αγὶβϑῦ. ὁ. 11. Ζάματρος 100. 
Ζήμητοι Ῥ. 1ὅ8 6. 169 6. 517 ἃ. ΕἼ 6 2 Υ ΞΟΙ ΟΣ 6. 
Δημήτρᾳ ν». ὅ80. Ῥταρτη. ΧΠῚ, 7. τὴν Δήμητρα (δή- 
μητραν ὉΒ18) καὶ τὴν Κόρην πΠἂν 6. 22. Ζ4ήμητραν 
καὶ Κόρην ». ϑῦ1ο. 942 ἃ. Δήμητρα Βστη. ὁ. ὁ ἴθ᾽, Ρ1 



ΤΧΧΥΠΙΙ ῬΒΑΒΕΒΑΤΙΟ 

δήμητραν ΟΡ". Ζήμητραν Ρ. 8716. 9948. 1119 6. 
Ζήμητρας 860. ρΙπιτ. Ρ. 1440. “ 

διδῴη Ῥγυτῃ. ο. 14. Τ,γ8. 6. 9. Δ[αγ. ο. 10, τοὶ Οογαδϑ 
ἐχδῴη οοντοχὶν υγὸ ἐκδῷ. Ξ τα ον ἁλώη Απίοπ. ο. 48. 
Οὗ ν. 288 6, αδὶ ρῖοὸ δοίην ἀαπὺ δώην ΑτηΡ. Υ 5, 

ΖΔιοσκούρων 811]. 6. 18. Ῥοιηρ. ὁ. 2. (δῦ. τηῖπ. ὁ. 27. 
6. 238. ΤΊ). αν. ὁ. 2. --- Διοσκόροις (διοσκούροις ἃ ΟἿ Υ) 
ΤΉΘ65. 6. 81. ΟὐΟΥ0]. ὁ. 8 (αὉϊ] διοσκούροις Ὁ). ΑἸΒΣ. 
6. ὅ0 01 διοσκούροις (). Διοσκούροις ΤΉΘ5. 6. 32. -- 
Διοσκόρους Ὁ. 1108 Ὁ. 4. ΟοΥ10]. «. 8 (πὶ διοσκούρους Ὁ). 
Ἄβϑιι. 6. 2ὅ (αὶ διοσκούρους (). Τιγ5. 6. 12. Διοσκούρους 
Ἄθιι. 6. 28. Ναμη. ὁ. 18 (Ὁ 1 διοσκόρους Α). ΟἿ Διοσ- 
κουρείῳ 8.11. ο. 88. Διοσκορίδης Τιγο. ο. 11. 

εἰώϑεσαν: εἰώϑεισαν 5ῖναο. Εἰώϑεσαν ΤΉΘΙα. ο. 92. 
ΑἸῸ. 6. 86. ῬΘΙ. ὁ. 85. ΝΊο. ο. 7 (τοὶ εἰώϑεισαν Ὁ). 6: 96. 
ΟΔ65. ὁὅ. 45. Αρτᾶ. ὁ. 18. ΟἼθοιη. ὁ. 88. Βγαΐ. 6: 86. 
εἰώϑεισαν Ῥγυτῆ. ὁ. ὅ. πιο. ὁ. 41. Οτα55. ο. 7 (8 ΑΘ, 
εἰώϑεσαν ν). ΑἸθοχ. 6.16 (01 εἰώϑησαν Ῥ, εἰώϑεσαν ΟἿ. 
10. ο. 69. Οἷο. 6. 17 (801 εἰώϑασιν Μαύν  θη515). ΤῬϑιηθίυ. 
ς. 2ὅ. Απίοῃ. ὁ. 48. -- ΚΟΥ ἀναπεπλήκεσαν ϑεγύ. 
6. 238. ἀνῃρήκεσαν ». 814. ἀπεχκτόνεσαν 568. 6. 34. 
ἀποδεδώκεσαν Ρ. 238 ἃ. --- ἀπολώλεισαν ». ὅ62 " (αὶ 
ἀπωλώλεισαν Β). Οταβ85. 6. 36 (01 ἀπολώλεσαν Ο). ἀπω- 
λώλεισαν ῬΙΟΟ. 6. 17 ((ἰὰ ΑΒ18: ἀπολώλεισαν νὴ. οἵ. 
ἀπωλώλειτε ῬΠοο. ὁ. 9 (ὰ ΑΒ ͵α: ἀπολώλειτε νἹ. 
ἀπολώλει (ἀπωλώλει Β14) Αθπη. 6. 30. ἀπωλώλει (ἴζα 
ΑΟΘΡ: ἀπολώλει νὴ) Ῥγυτῆ. ὁ. 31. ἀπολώλει (ἀπωλώλει ΜῚ 
Βυαῦ. ὁ. 49. --- δεδανείκεσαν Ἐτατη. ὁ. 16. διαπεφεύγεσαν 
Μϑυ. ὁ. 20. διεφϑόρεισαν Ασ. οὐ ΟἸθοτα. ΘοΙηρ. 6. 1 
ὉΌῚ νἱᾶ. ϑιπῦ. διηρπάκεσαν Τ)οτποδβίμ. 6. 2ὅ (1 διηο- 
πάκεισαν Μαἰτι θη515). ἐγεγόνεσαν Τ)ϑμηοίν. ὁ. 4 (ἴα ΡΟ: 
ἐγεγόνεισαν ν). ἐγεγόνεισαν Οδτη. ὁ. 4. δῦ. ταδὶ. α. 26. 
Ῥυ τῆ. ο. 7. ἐγεγράφεισαν Ἐϊατη. ὁ. 18. εἰρήκεσαν ». 104θ8. 
εἱστήκεσαν Οδὲ. τιΐπ. 6. 18 (αὉ] εἴστήκεισαν ΒΜ". 
εἱστήκησαν Ἐ3). παρειστήκεισαν Τ)ϑπηοίγ. ὁ. ὅϑ. παρεστή- 
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κεσαν (παρειστήκεσαν ΟἽ Νατο. ὁ. 16. ἐνεπεπλήκεσαν 
Ρ. 82ὅ ἃ. ἐπεπόνϑεσαν ΤΊ. αγ. ὁ. ὅ ((ἰὰ 550: ἐπεπόν- 
ϑεισαν ν). ἐπενηνόχεισαν ΤΊΡ. ΘγΥ. ο. 12. ἐσπουδάκεσαν 
ΟοΥ10]. ὁ. 1ὅ. ἐτεϑνήκεσαν Νίατο. 6. 9. ῬΆΡ]. ὁ. 11. ἐώκε- 
σαν Μᾶγο. 6.16. ῬΠιοο. ὁ. 28 (Ὁ ἐῴκεισαν ΒΜ, ξώκησαν 
ἘΝ). ἤδεσαν ν». 144 ο. Τ,γο. ὁ. 80. ὕδϑπι. 6. 41. ΟΥ̓δ85. 
ὁ. 160. 6. 21. προήδεσαν 80]. 6. 12. συνήδεισαν Ρ. 770 9, 
τϑοῖθ ῃ. 8178 ἃ. --- ἤεσαν ποι γατίαὺ. χατηνύκεισαν Απύ. 
6. 47 (να. 51π|.). παρεληλύϑεισαν ν». ὅ96 ἴ. προσκεκρού- 
κεσαν (προσεχκεκρούκεσαν τοούθ ΕΠ) 400 ἔ συνεαλώκχεισαν 
ΑἸοχ. ὁ. 80. συνεληλύϑεισαν ΤΊτη. ὁ. 28. συνεπεφεύγεσαν 

, Μᾶϑχγο. 6. 9. 

ἐκάϑηρα: ἐκάϑαρα 5ῖτη. Καϑῆραι Ῥοιῃρ. 6. 26. κα- 
ϑᾶραι ». 154. δδ8 ἃ. Μίαν. ὁ. θΘ. ἀποκαϑῆραι ρΡ. 488 Ῥ, 
ὉΡῚ γϑοΐτιβ ἀποκαϑαίρειν 1). ἐχκαϑᾶραι ρΡ. 64 ἔΞ 696 ἃ. 
Αρθ8. 6. 28 (001 ἐκκαϑῆραι ΒΕ). καϑήρας ρ. 780 ἃ. 807 ἃ. 
καϑάρας δι. ὁ. 80. Ρ. 820 ἃ. ἀἁποκαϑάραντες τ. 698 ἃ. 
προκαϑάραντας τας. ΧΙ, 42. 564 ἀνακαϑηράμενος (868. 
6. ὅ8. ἐκάϑηραν Βτυαΐ. ὁ. 99. ἐκκαϑάρῃ ν. 42 ο. ἀποκαϑά- 
ρώσιν ὅ10  --- ΒιπηηΠτΐοΥῦ διεσήμηνε (ὑδηη. ο. 84. ΤῚΡ. αΥ. 
6.18. Τοιηθίγ. ὁ. 8. --- ἐπεσήμηνεν Αταῦ. ὁ. 20. ὅ5π|]. ο. 14. 
ἐσήμηνε ΤΉ ΘΙ. ὁ. 18. Ἐ΄. Μαχ. ὁ. 22. Τπι0. ὁ. 9. ἐσήμανεν 
ΑἸοχ. ὁ. 88 (1 ἐσήμαινεν Ο 4). σημήνας ὕϑιι. ὁ. 84. 
Μᾶς. ὁ.12. ΑἸοΙΌ. ὁ. 80. Ῥγυτῆ. ὁ. 22. ΑἸοχ. ο. 2ὅ. σημή- 
ναντος Ὁ. 980 ὁ. χκατασημήνασϑαι ΑΘ1η1]. ὁ. 18. --- προεσή- 
μηνε 81]. ὁ. 7. Αὐἱϑῦ. ο. 19 (οι οπβυθυξθηβιβ ὑτὸ προεσή- 
μανε). ὑπεσήμηνεν ῬοΙορ. οὐ Νίατο. ΘοχηΡ. 6. 8. --- ἐξυφήνωσι 
Βοιτι 6. 2. ὑφάνῃ τ. 1ὅ7 8, 568 ὑφήνω φῬᾶμ]ο ροϑύ. 
συνύφηνε ν». 1032 ἐ --- λεᾶναι Ρ». 496 ἃ. ἐπιλεάνῃ 918 ἃ. 

ἰδρύϑην: ἰδούνϑην, κατεκλίνην: κατεκλίζν)ϑην 511η. 
“᾿Ιδουνϑέντας Ἤοτη. ὁ. 1. ἰδουνϑέντα Ματο. ο. 26 (Τὰ 
ΑὍΡΒΕΤΥ: ἰδουϑέντα νἹ) οὐ Εγάρτα. ΧΥ ΤΠ -ς Ρ. 4718 ἃ, 
ὉὈ1 ἔδουνϑέντα Ὁ. ἔδουϑείς ». 158 ἢ ἰδουϑέντες (δ1η. 

6.1. ἔδρυνϑέν Ρ». 1006 ἃ ((ἰὰ ΒΕ Υ  οβ5. Ῥοϑῦ. ρτοὸ ἔδου- 
Ε ϑέν). 56α ἔδρυϑέντες Μίαν. 6.11 (ἰδ 586 ̓Ῥ;: ἰδρυνϑέντες νὴ. 
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ἰδουϑέντα ϑοτι. ο. 18 (Ἰ1ὰ ῬΎΡ: ἱδρυνϑέντα γ). ἴδρου- 
ϑέντος (ἱδρυνϑέντος ΟἽ Απί. ο. 14. ἔδρυνϑῇ γν. 609 ἢ, 
ἱδρυϑεῖσαι 948 ἃ. ἴδρυϑέν ΒΎᾶστη. Χ. ἱδουϑῆναι Ρ». 511}. 
- Κατελλίνη Αρθ5. 6. 12 (κατεχλίϑη 6). κατεκλίνημεν 
Ῥ. 094 ἃ. κατακλλινείς (κάτακλινϑείς ΟἽ) Μααν. ο. 87. Οἷο. ο. 9 
((ὰι πονϑῖη σοαϊοθ5: κατακλιϑείς γ). κατακλινέντα (κατα- 
κλυϑέντα ΟἽ 811]. ο. 238. κατακλινεῖσιν Ῥ. 691 6. ἐγκατα- 
κλιϑείς (Ἰΐὰ οοΥΥ. Μαδγκ]απᾶπβ: ἐγκαταχλεισϑείς οοαα.) 
98θ α. --- κατεκλίϑη ν. 180 Ὁ. 692 6. ΑἸαοκχ. ο. 79. δῦ. πιῖπ. 
ὁ.671. Οἷο. 6. 41. Απῦ. ὁ. 176. Βταΐύ. ὁ. 84. συγκατεκλίϑημεν 
Ρ. 149 Ὁ. κατακλιϑείη Οαὖ. τη. ὁ. 57. ἐγκατακλυϑείην 
Ρ. 9891. --- κατακλυϑῆναι ΑἸΘχ. ὁ. δὅ4. Οδΐὕ. τηῖπ. ο. 51. 
Απῦ. ο. 88. ρ. 866 ο (α᾽ κατακλισϑῆναι τπὰβ οΟΔαοΧῚ. 
ἀποκλυϑῆναι 528 6. ἐγκατακλυϑῆναι ». 8382 Ὁ. παρακλι- 
ϑῆναι ». 8140. ---- κατακλιϑείς ν». 6161. ΑἸοχΣ. 6. 52. 
6. 179. 8885. ὁ. 89. Οδὺ. πῦπ. ο. 68. Απέί. 6. 16. χατας 
χλιϑέντα Μϑ8τ. ο. 458. κατακλιϑέντας Ὠ]οΠπ. ὁ. 985. κατα- 

κλιϑεῖσα Απὖ. ο. 85. χλιϑείσαις Αρτη. ο. 19. ἐπικλυϑέν- 

τῶν Ῥ. 980}. --- ἀποκλινϑέντος Βοτη. 6. 2. (1810. 6. 27. 
-- δι ΟΠ15 ΟΥΡΊΠΘΠΙ οβύθμαϊῦ ΟἼθοιη. ο. 57, Ὁ] 
κατακλυιϑείς 58, καταλλινϑείς Α' ΒΟ, καταχλινείς γν. Ἐποταΐ 

αὖ νιἀοίαν χαταλλινείς. Ῥτγδθύογθα, δαποίαπατιηη οϑὺ Β]α- 

ἰδυομτη ΒΘ ΘΡΊΒΒΙΤΠΘ. ἸΒΌΤΌΔΤΘ ὑθυηροῦδ, 5θοσπᾶδ, τηδχὶ- 
τηθαπθ βαδθαγτιη οὖ δουϊβύπηη 560. ρ885. γϑίαὖὺ ἀπερρίφην. 
ἀπηγγέλη. βλαβήσομαι. καταφλεγῆναι. κατελέγησαν. κα- 
τορυγέντας. κρυβήσονται (Θἰΐδιη χκατέκρυβε κατακρυβόν- 
τος). παραξυγεῖσαι, διφήσομαι. τριβήσομαι οοἰ. 

ἵλεων: ἵλεω. ἀνάπλεων: ἀνάπλεω 51τη. 1)6 15 ἘΟΥΤΗ15 
οατη πθαὰθ Ηρ]άϊιβ δὰ ἄθῃι. Ῥϑπ]. Ρ. 151 πραΐθ 811] 
βαύῦ5 δοουσαίθ αἰβραύαυθυιπῦ, οἸηπ18, ὑθϑυ πη ομῖδ, 8ΡΡο- 
πᾶτη. Τὸν μὲν ϑεὸν --- ἵλεω (ἵλεων ΟἽ) Ντπη. ο. 1ὅ. ἕλεω 
(λεων Β) καὶ πραεῖαν Τίχη. ὁ. 1. ἵλεω (ἵλεων ΒΜῚ 
καὶ φαιδρὸν ἐμαυτόν Αδτη. ο.19. ἵλεων δὲ -- ἡ ϑαρρα- 
λεότης Ατΐοχ. ο. 2ὅ. ἵλεων (τ Ατηρ}. οὐ ὁ γτὸ ἵλεω) 
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γέλωτα Ῥ. 126 οὅ. ξαυτὸν ἵλεω ». 422 Ὁ. ἵλεων (1[ἃ 
501π|8 Εἰ ργῸ ἵλεω) καὶ ἀμήνιτον ἐμαυτόν ν». 4θ4 ο. αὐτὸν 
-- ἵλεω Ρ. 618. ἵλεω (ἵλεων ἘΠ) τὴν ἐλπίδα 411 
ἵλεω (τὴν μητέρα τῶν Μουσῶν) 149". τὸ ἵλεων (ἵλεω 
Ὁ) τοῦτο 404. τὸ πρὸς τὴν τύχην ἵλεων 610 6. --- 

 ἀοπίδα δ᾽ ὡς ἀγήρω γν. 581 ἃ. ἀγήρω (ἴπ Ὁ μοβὺ ὦ ἀπ8 
110. ογαβα, οογίθ ν) τὲ τοῦτον 889}. ἀγήρω τὴν δύ- 
γαμιν 484 Ὁ. δόξαν --- ἀγήρω 128 6ὁ. τὸ φιλότιμον 
ἀγήρω μόνον 188 ἔ. Βοβριοιύαν Ταπογα. Π|, 44 101 ναυϊαὺ 
βουιρύατα. ἀγήρω --- βίον 985 ψυχὴν ἀγήρω ῬΘΙΊΕΙ. 

Ο 6. 18. -- δᾷδα --- ἀνάπλεων (Ὁ] ἀνάπλεω ὁουτ. 5᾽πὖθη.). 
Π οε δύναμιν --- ἀνάπλεων ΟΘἈ]}. ο. 1. χλάδον --- ἀνάπλεων 

ς΄ ΠΏ65. 6. 22. ἀετὸν ἀνάπλεων Βταΐ. ὁθ. 48. τὸν σπόγγον 
--- ἀνάπλεων (ἀνάπλεω Ὁ) ν. 99". γῆν -- ἀνάπλεων 
(ἀνάπλεω Αὐμποιι5) Ρ. 168 ἃ. τὸν νεὼν -- ἀνάπλεω 401 ο. 
ἀνάπλεω φιλοσοφίαν ὅϑο0ο. -- ὗν --- ἀνάπλεων ΟΤΊ ἃ. 
Διονύσιον -- ἀνάπλεων 119 .. τὸ ϑῆλυ ---- ἀνάπλεων 
(ἀπάπλεω ὕὉυθὶπα5) 498 ἐ. ἀνάπλεων (ἀνάπλεω Ῥγ. τα. Ὑ 
σύμμιγμα 958 ἃ. --- ἐκεῖνον -- - διάπλεων ΑἸο1}). ὁ. 0. 

διάπλεων --- ὄντα 6810. ο. 22. διάπλεων τὸν λογισμόν 
Ῥ. δ61 ἃ. διάπλεων δὲ τὸ πρόσωπον 129 ἃ. ὀρνίϑιον 
- διάπλεων Ατΐοχ. ο. 19. --- ἔχπλεω τὴν δίκην ΑἸοχΣ. 
ο. 217. ἔκπλεω ποινὴν Ἀπίοῃ. ο. 84. ---- χώραν --- ἔμπλεων 
ν. ὅδ2 ο. -- ἐπίπλεων (ἐπίπλεω 8111 οοαᾷ. τἱᾶ. 51η1}.) 
τὸ ἀγγεῖον Απίοπ. ς. 85. --- κατάπλεω (κατάπλεων ( Ὁ) 
τὴν πόλιν ῬγΥΝ. ὁ. 81. τὴν ἐσθῆτα --- κατάπλεων 
Οἷο. ὁ. 42. κατάπλεων τὸ σῶμα Ματο. ο. 10. τὴν μὲν --- 
χατάπλεων (κατάπλεω ὈΥΙΠ85) Ρ. 498 ἔ. --- τὴν δὲ γῆν 
-- περίπλεω Ματο. ὁ. 21. πῖλον --- περίπλεω (περίπλεων 
ΑΒΟΘ Ν᾽ Αὐΐοςσ. ο. 11. τὴν ἀκρόπολιν περίπλεων Ῥ]οΠ. 

6.89. τὸν οὐρανὸν --- περίπλεων Ῥ. 161 9. --- ἀξιόχρεω --- 
τὴν τύχην Ρ». 898". οἵ. βουνὸν --- εὔγεων 811]. ὁ. 16. 
 δίαιθ Ῥοιηρ. 6 2, ΠῚ ορύϊτητιβ ϑϑηΘΘΥΤΠ8ΠΘΠ518 ΡΤῸ τὸν 
νεὼν ἀαὺ τὸν νεὼ. --- (Ὁποϊπάδηηιβ. ΟὈαΙΟατη τηουηθηΐα 
ΟἿ 6Χ ρϑῖΐίθ ρϑιῖδ. θυ ὑδηηθῃ [ΟΥΤΏ8Π] ἴῃ -ὦ 

ῬΙπίδτοηΐ Μοτσϑ]α. ΥΟἹ. 1. τ 
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Θχθαηΐθη ΘΧχ ΠΙΡΥΔΥΊΟΥσῚ ΟΟΠΒαθὑμα1η6 οΟγΐϑηη 6586, 
οβύθπαππηῦ πραΐτα ἴθ - ἀθβιπθηΐ, απᾶθ6 ορύϊτηϊ οο- 
αἸ665 πὸὰ ϑβοϊπτη δἃρια Ρ]αὐδγομπτη 5θα οὐὔϊδυη ἃρπᾶ 
Ἰρϑᾶτη ΤΗπογαϊάθηῃ, ρυϑθῦθηῦύ. ΒΞῚ δαΐθιη αὖ ἃ ΤΉπου- 
α146 τω ἃ Ρ]αύδγομο αἀποαθθ π8θο πραΐγ, αὖ απ86 
ΠΟΥ ΑΥ115 ἀθθθαπίαι, ΔὈΙπαϊοδπᾶδ, βαπύ, βϑααϊτ οὐϊδτη 
ἔθιηῖη. οὗ τηᾶ80. ϑοοιιβαύῦνγοβ 15 - αροβιπθπίθθ 8Ό]Οθη- 
ἅο5. 6856. 

χαϑειστήχει: καϑεστήκει 5ἴτη. καϑειστήκει Ὁ. 418 ἃ. 
Βομι. 6. 17. Μαγ. 8ὅ. ΟουἹο]. ὁ. 87. καϑεστήκει (καϑει- 
στήχκει ΜῚ ΤΊΠπ:0]. ο. 1. --- παρεστήκεσαν (παρειστήκεσαν 
Ο) Ματο. ος. 1ὅ. --- περιειστήκει (περιεστήκει Α ΟἹ ΝΙο. 
6. 20. Αγαῦ. ο. 89. --- εἴστήκει ποι γαγϊαῦ π151 Β'. Μασ. 
6. ὅ, 1Ὁ1 Α ἀαὺ ἕστήκει ῥγὸ εἱστήκει, δ. ῬγτΤΒ. ὁ. 17, 
ὉΡῚ ἑστήκει ϑίθρμδηθβ. ΤΙ θη ἀνειστήκει, ἀφειστήκει, 
ἐνειστήκει. παρειστήκει, προειστήκει. συνειστήκει. ν 

καϑιστᾶν: καϑιστάναι., ἱστάντες: ἱστῶντες 5ἴτα. ἱστῶν- 

τες (ἱστάντες Υ) Ναμη. ο. 8.1. ἱστώντων (ἱστάντων αὶ εἰ 
Μαἰγιξθη515) ΟἿ. ο. 22. χαϑίστων (!. 6. καϑίέστασαν) 
Ῥβῖορ. ὁ. 9. περιιστῶντες Ρ. 4856. ἱστώσης Ρ». 000 ἢ 
5οα αποᾶ Ῥ. 167 ο Ἰοστύθτ χαϑιστᾶν, απογηῖπτβ ἴπ χα- 
ϑιστάναι τατιΐθτητιβ, Ὠϊαῦτι5 ατιϑτηγ!β ᾿ΘΥ 551 Πητι5. ΠΡ ΘΟΊΓΘ 
γιαθίασ. ΟἿ ἐμπιπρᾶν ΟΥ̓]. 6. 26. ἐμπιπλῶντα 
Ρ. 994". Οὗ Απῦ. ο. 47. ὑποπιμπλῶνται 289 ἃ. ἀναπιρ- 
νᾶται 0620 6. κιρνώμενον 918 6. ΟΥ ἐπικέρναται 210 ἃ. 

κυλινδοῦμαι 5οΘρύ165 ἀ6ο165, χυλίνδων Ῥγττπ. ὁ. 80. 
κυλινδόμενον Ρ. 829 6, 564 ρϑ8ᾳ]ο ροϑῦ (ρ. 831 8) χυλιν- 
δούμενον τοοῖθ Ἰοστύαν. καλινδοῦμαι 5616] ΤΊΠΗΟ]. ο. 238. 
οἵ. περικαλινδήσεις ». 919 ἃ, 588 χυλινδήσεις Απίοῃ. 6. 9. 
ἀλινδοῦμαι ὈΪι Θυοᾶ ἴη ι. Αρ!ᾶ. ὁ. 8 ΘΧ ΤΥ. τι. 

“πππῖπ5. σοα]οῖ5. Ἰοστθθν εἰλινδημένῳ γὙϑβουιθθπᾶτιτη νἹαθῦμτ 
ὁατα 8115 σοαϊοῖρα5 ἠλινδημένῳ. 

κωμῳδιοποιός: κωμῳδοποιός. Ῥυΐα5 ἀδηὺ οΟρἐτη] οο- 
ἄϊοοβ, σνϑὶαῦ ρ. ὅ17 "Ὁ οοᾶθχ Ὁ; χωμῳδοποιός Ῥ. δ08 ο, 
ἘΠῚ δὸ Θἰπιβάθυῃ τη. γ86. σουτοχιὺ ὃχσ διο. χωμῳδιοποιοῦ 
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Ῥ. 651 ἃ Ιποθοπθηβὶβ ὑγὸ κωμῳδοποιοῦ. Τύοτα ἴπ 1. 
Ῥϑγ. ὁ. ἡ χωμῳδιοποιοί ϑεοϊδοπδύθυθηβὶβ ΡυῸ χωμῳδοποιοί. 
ΟΥ ν.11ὅ ὁ ἈὈῚ γγὸ χωμῳδοποιόν ἀαὺ κωμῳδιποιόν Ατη- 
Ὀγοβίδητιθ. (οπίγα κωμῳδοποιῶν μΡ. 848 " οὐ κωμῳδο- 
ποιίαν Ῥᾶν]ο ροβί. χωμῳδοποιοῦ ρ. 420 ἃ. Ῥον. ο. 82. 

ξυρεῖν ΤΠ65. ὁ. ὅ. ξύρεσθϑαι Τιύ. ὁ.18. Απύίοη. ο. 1. 
φοροῦσι καὶ ξυρῶνται Ασδθϑ5. ο. 80 (οἴ, Ρ». 180 Ὁ: ξυρᾶν). 
ξυρούμενον (ξυρώμενον Μαὐ 6515) ΠΘΙα βίῃ. ὁ. 7. ἕως 
ἂν ἀποξύρηται ΟἴΠ. ὁ. 2. ξύρεσϑαι ν». 862 ἃ. ξυρωμέ- 
νους 902 6. ξυράμενος 8906. ὕὉΌΙ ἔογηδ, ξυρᾶν 
ΘΙ οΙθπ δ ΤῊ1Π1 σιαθύθν, ξύρεσϑαι ποπ Ἰὔθμη, (α]ὰ ΔΟΥΪ- 
βϑύσιη ξύρασθϑαι δοποβοιῦ Ρ]ταγΟ 5. 

οἰδεῖν : οἰδᾶν. Οἰδοῦντα 80]. ὁ. 19. Οδὖ. ταῖπ. ὁ. 6ὅ 
Οἷς. ὁ. 26 (1 οἰδῶντα Μαύγ 6 η515). οἰδοῦντα (πάϑη) 
Ῥ. 4686. οἰδῶντι ρ». 452 ἃ. οἰδούσης Ρ». 461". οἰδῶ- 
σαν Ρ. 1846. οἰδεῖν 814 ο. 

πλάνητες: πλανῆται. ῬΥΪΟΥΘΙΩ [ουτηδπι ΡὈΤΟΡδηἄδηη 
ΠΘΟΘ. ΘΟΥΤΊσΘΠΔΠη 6556 Ῥυϑθύθυ 8118. οδίθπαιϊὺ τοῖς πλά- 
νησιν Ῥ. 1029». Οὗ πλανήτων τ. 604 ἃ. 1006 6. πλά- 
νητὰς ν. 104. 0048. 92 ἃ. ὁ. 1000 6. 10298. ϑυρ- 
ῬΙθπάσηα ἰστύτ πλανήτων ν. 1024 ἔ; Ἰάθυη οουυσθπατη 
Ρ. 510 ο. 

προύβαλε: προέβαλλε. προύδωκε: προέδωκε 511). 
προύβη ἤοτη. ὅ. προύβαινε (δῦ. τηδ]. ὁ. 19. ΟἸο. ὁ. 859. 
προύβαλε ᾳυϊπάθοϊο5. προέβαλλε ΤΊ. Οτ. ο.117. προεβάλ- 
λοντοὸ ῬΆΏΠΟΡ. ο. 1ὅ. Τμπο. ὁ. 42. ΟτΥαβ85. ὁ. 29. προεβάλ- 
λετο Ὁ. ὅ91 ". προεβλήϑη 028 Ὁ. --- προέγνω 108, Θοη- 
βίαπύου. --- προέγραψε πογῖθ5. προύγραφεν ΑἸθχ. ὁ. 64 
τ] προύβαλεν (ὐ, ᾿Ἰοσϊθτα οὐΐατα προὔφερεν᾽ ὐθρμδπτι. 
--- προύδωκχε οοἴϊθ5. προεδίδου 810. ο. 17. προεδόϑη 
Τ)οηηϑίσ. οὖ Απίομ. θοτηρ. ὁ. ὅ. --- προύϑηκε γ6] πρού- 
ϑετο ααϊπαθοῖθθ. - προυτέϑη ἰεΥ. προετέϑησαν ΤΊΙΗΟΙ. 
ὁ. 29. προυτίϑεντο 6. το. ὁ. 18. --- προεϑύετο Τ,γο. 
6. 21. --- προυκάϑητο ἤοπι. 6.14 προεχάϑηντο ῬΟΙΏΡ. 
6. 22. --- προυχαλεῖτο ἴξε᾽ οὐ γἱοῖθθβ. σπροεχαλεῖτο ΤΊΪ. 

ΤῈ 
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0:19. ΝΙΟ: 6.9. προεκαλοῦντο Ἵπι0. ὁ: 50: ΟΕ Ό 
-- προύκειτο β56ρ165. --- προεκήρυττον (ἼΘοτη. 6. 9. --- 
προεκινδύνευ(σ)ε ἰθγ. --- προεχρίϑη ΑΘ6Π}]. 6. 8. προέ- 
ἄρινε Ρ». 949 8. --- προέλαβε βοχῖ65. προύλαβε πτυιβαθδτη. --- 
προύλεγε απδίογ. --- προελήλυϑεν Ρ. 600}. --- προύλιπεν 
Οὐ. ὁ. 17. ---- προυνόησε ἴδ᾽. προενόησε 11]. ο. 29. --- 
προυξένησαν Ρ. 969 ἢ. --- προύπεμπίψ)ε ἀποάθοϊθΒ. προ- 
ἔπεμπον ῬοτΩΡ. ο6.22. Τ)ομηθίυ. 6. 96. προέπεμψε ΤΊ. ο.19. 
προεπέμῳφϑη Οδῦ. τηῖπ. ὁ. 12. Αγδΐῦ. ο. 6. --- προυπηλάκιξεν 
Νῖο. ο.24. προεπηλάκιξον ΤΊ. αΥ. 6.18. προυπηλακίσϑην 
Ασιβῦ. 6.4. 101 προεπηλακίσϑην ϑοιξοπβίθυθηβιβ. προεπη- 
λακίσϑη ΑἸΟΙΌ. ο. 2. --- προέπινον ΑἸαχ. ὁ. 67, 508 πρού- 
πινον Ῥ. 166 ἢ προέπιεν ΑἸΘΟχ. ο. ὅ9, 564 προύπιεν 
681}. 6.11. προέστη 1ΐδι Θοπδύαπέίογ. ---- προύτεινε 5ΘρΡ165. 
προέτειναν Ῥ. 870 6. --- προυτίμησε ΤΊτηΟ]. ο. ὅ. προετί- 
μήὴσε (ΟΥΊΟΙ]. ὁ. 98. Ρ. 988 ἃ. --- προύτρεπεν ἴθ᾽. προ- 
ἐτρέψατο (Οὐαὖ. τη]. ο. 1. --- προύφαινον 56Σ165. --- πρού- 
φερον ΠΟΥΪ65. προύχων οοἰϊθ5. προέχων ἔεγ. προύχειν 
Βοτη. ὁ. 1 (1 προέχειν (). ῬΆΙΟΡ. οὐ ΤΙ. ο. 2, υὉ] προ- 
ἔχειν Ῥ. ---- προυχώρει 1τἴϑι. ὁοπδίδηίογ. --- ἘΧΘΙΏΡ]8. ποη- 
πᾺ118. ἀθϑαπῦ; 8118. 5016 15 οὖ Ὀυτ 618 ΟΤΉ]51 γο]τῦ προεϑέ- 
ξειν, προεστώς. προεξέπεμπον; 8118. πΘΟΊΘΧΊ. 

σαλπικτής Αὐἱδύ. ὁ. 21 ϑοιθθπβίθι θηβιβ. σαλπιστής 
ΑΟἿ). σαλπιγχτής οοἰου]. σαλπιγατής ἴπι0. 6. 10. σαλ- 
πιμτής ἴᾶ. σαλπιγατής ». 820}. --- σαλπικτήν Ε΄. ατϑο. 
6. 8 ((α Α. σαλπιγκτήν οθί611). ΑἸδχ. ο. ὅ1 (ἰὰ ΜῈ ῥγὸ 
σαλπιγατήν). σαλπιγκτήν Αταῦ. ο. 29. -- σαλπιγχταί 
Αρια. ὁ. 88. Οτδββ8. ὁ. 82. γρ. 978 6. -- σολσύηταα 
Ῥ. ὅ98 ἃ οοὔθχ Β γρῖο σαλπιγατάς. 

Σάραπις. Σαραπεῖον: Σεραπεῖον 5ἴτη. Σάραπις Ρ. 562 
Ῥ. ὁ. Σαράπιδος Ρ. 8602 ἃ. ἃἅ. Σάραπιν Ῥ. 861 Ε 3862 
ἃ. Ὁ. 6. ΑΙοχ. 6. 78. --- Σαραπεῖον ΑἸδχ. ο. 76 (α}] σερα- 
πεῖον ῬΡ)ὴ. Σεράπεια Ρ. 407 ο. --- Σαραπίων ». 884 ἃ 
(1 ρυῖϊαβ ἃ ἴῃ σᾶϑασα παροὺ Ὁ). Σεραπίων ν. 8396 
ἃ. 6. Ε "ἱ5. 8971}. 898 ο. 399}. 400 ἃ. --- Σεραπίωνος 
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Ρ. 5917 Ὁ. ΖΣαραπίωνος ». 400 ἃ οοάοχ ΒΕ ρῖῸ Σερα- 
πίωνος. 

συνέδεον: ἀνέδουν, συνδέοντες: ἀναδούντων 5ἴτη. 
συνδεῖ ». 898 ἔ 691}. 946 ς. συνδεῖς Οαὖ. ταη. ὁ. 08. 
οἵ. ἀποδέεν Ἰτηρούβομ. Ὁ. 698 ὁ συνδέομεν ν. Θ01 ἅ. 
συνδέουσι 966 6. περιδέουσι 826 6. προσδέουσιν 280 ἢ 
- συνέδεον ρ. 280 ἃ, 564 ἀνέδουν ρ. 258 Ὁ. Ῥογ. ο. 38. 
ὑπέδουν ῬοιμΡ. ο. 24. --- συνδεῖν ρ. 587". 648 ἢ 668 ἢ 
Βοιη. 6..:206. ἀναδεῖν ν». 1ὅ8 ". --- συνδέον μ. 168 ἃ. 
1 ἃ. συνδέοντος 060 ἅ. συνδέοντες Ῥγτῃ. ὁ. 2. συν- 
δέοντας ». 90 4. ἀναδούντων Μααν. ὁ. 22. καταδέοντες 
Ῥ. 1ὅ ἃ. συνδέουσα Ρ». δὅ9 ἃ. 9123 6. συνδέουσαν 6087 ἃ. 
συνδεούσης Ρ. 876 ἃ. Ἐτάστη. ΥἹ, 8. καταδέουσα (κατα- 
δύουσα Ατηρ. 4) ρΡ. 188 6. ἀνεδεῖτο ρ. 822 6. συνε- 
δέοντο (865. ο.46. Πϑτηθίν. ὁ. 1. --- ἀναδεῖσϑαι Ἐπτη. ὁ. 6. 
καταδεῖσϑαι ρ». ὃ18 ἴ-. ὑποδεῖσϑαι ρ. 99 ἃ. 439". 710 6. 
8148. --- ἀναδούμενος ». 248 ἃ. 804. 646. 948 ἃ. 
διαδούμενον Τ)ϑιηοίγ. ο. 41. ἐπιδούμενοι ν. 80 Ὁ. ὑπο- 
δούμενος 1)οηηθίν. ὁ. 49. Ρ. 824 ". Ηπο ρου ϊποπὺ διαχέει 
Ῥ. 918 ἃ. 958 ἃ, 5οἃ διαχεῖ Ρ. 1096 Ὁ. ἔϑεε Μαᾶγο. ο. 230. 
πλεέτω ΑἸΟ10. ὁ.19. πλέειν ΟἾπι. ο. 18. 

ὑπόϑηται: ὑποϑῆται. ὑπόϑοιτο: ὑποϑοῖτο 5ϊἴτη. κατά- 
ϑώμαι 865. ο. 8 (1ὰ ΟΜΑΊ: χαταϑῶμαι γν). κατά- 
ϑηται 10. ὁ. 80. ἀπόϑηταιν ΟἼθοιη. ὁ. 806. περίϑηται 
Ρ. 796 6. πρόϑηται Ρ. 0648 ἃ. ὑπόϑηται Ρ. 1027 6. 1040 6 
(ἴα 5 ργγτὸ ὑποϑῆται). ὑποϑῆται ν. 424 [. πρόηται 
Ῥ. ὅ0ὅ ἃ. Απίοῃ. ο. ὅ8. Ῥῖομ. 6. ὅ7. πρόῃ Απίοη. ὁ. 84. 
πρόησϑε ». ὅϑὅ θ. πρόωνται ΤΠθιη. ο. 7. --- προείμην 
Ῥ. 800 4. προεῖτο ΠΙοη. οὐ Βυαῦ. δοιηρ. ὁ. 3. - κατά- 
ϑοιτοὸ Ῥοιηρ. ὁ. ὅ4 (Ὁ] κατάϑειτο (). προσϑοῖτο (18 
οὐϊδιι ΜΙαὐυ!ὑθη 518. προσϑεῖτο Μ΄“. προσϑέτο ΟἽ Τϑηποβίῃ. 
6. 80. πρόσϑοιτο (προσϑοῖτο ἘΝ) Ῥοιηρ. ο. 106. ὑποϑοῖτο 
Ῥ. 411 ο. ὑπόϑοιτο 1010 ἃ. ϑεῖτο ρ». 82 6. ὑποϑοίμεϑα 
10δὅδ 6. ἐπιϑοῖντο 865. 6. 22. ὑπεκϑοῖντο Ρ. 867 ". 

χαλκοῦς: χάλκεος: χάλκειος. χρυσοῦς: χρύσεος: χού- 
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σειος βίη. Χαλκείοις καὶ λυϑίνοις δημιουργήμασι Ρ. 882 ο. 
πίναξ χάλκεος ὅ11 ἔ. τὰ χάλκεα --- τῶν ἀγγείων 091 ἃ. 
χρύσεια χαλκείων Ὁ. 1063 ἔ. Ἰοοαῦο ῬΥΟνΘΥ18115. 564 
Ῥϑθ]ο ροβϑῦ τὰ χάλκεα τῶν ὕπλων Υἱῦ!! σοπυϊποῖθαν ἃ 
Ἰπβθαπθηθ ἢ τὰ χρυσᾶ. --- χρύσεος ξξάπους κολοσσός 
1λιο. ς. 87. χρυσείου τινὸς χηρυκείου ΤΉΘηΙ. ο. 26, πθὶ 
γϑοῦθ χρυσοῦ ϑοιξοθπδίθυθηβιβ οὖ ἘΠ χρύσεα τρόπαια 
Βοσυύου. 6.22. τὴν μὲν ἀργυρείων ἐμπλησάμενον Ζαρεικῶν. 
τὴν δὲ χρυσῶν ΟἾμι. ὁ. 10. ΟΥ σιδάρεος ». 8996. ΑἹ- 
ἴθγαθ ἔογιηδϑθ γϑούδθ οἵη] ἸΟΟῚ58 ργοβίδπί. ὅ1πη116 
αποᾶ ππὸ γοΐθγαμι οϑὺ χεραμεοῦς: χεράμεος. Οοαἶτι5. Πᾶ60 
Βιιπῦ ΘΧΘΠΊ0]ὰ: ἅρμα --- κεραμεοῦν ῬΆΒ]. 6.18. κερά- 
μείον ποτήριον ΕὙΆρΊΗ. ΧΙ, 84. χεραμεᾶ (κεράμεα ΑἸηΡγ.) 
στεγάσματα Ρ. 1δὅ ". ποτήρια - κεραμεᾶ (λεράμεα γὰ 

ν. ὅ44". τὰ πκεραμεᾶ (χεράμεα Ὑιηᾶ. Ἐ) τῶν ἀγγείων 
691 ἃ. ἀγγεῖα ---- κεραμεᾶ 99 ἃ. κεράμια (Α ΒΎΥ, κερα- 
μεῖα γ. ΘΟΥΥ. χεραμεᾶ) πάντα ΟὉ1». ὁ. 12. πκεραμεῶν 
σωμάτων ρΡ. 9ὅ8 ὁ. χεραμεοῖς σκεύεσιν 401 ". τοῖς κε- 
ραμεοῖς (ποαΐν.) Ρ». 828 ἃ. σκεύεσιν --- κεραμεοῖς (888. 
6. 48. --- κεραμεᾶν λεκάνην Ρ. 828 ἃ. χεραμεᾶν (κεραμέαν 
8.111) --- σφαῖραν Ρ. 1081 ". χεραμεᾶν Ἰαΐοὺ 1η χεραμέα 
νομίζει ». 670 6. --- χεραμεοῖ (κεραμαιοῖ ΄. κεραμαῖοι Υ 5) 
σωλῆνες ». ὅ26 ". ἀμφορέες κεράμειοι Ρ. ὅ 11 6. (ΟΥΥ. ἀμ- 
φορεῖς χεραμεοῖ. ΟἿ, Τοῦοοῖκ. δὰ ῬΈγγπ. ρ. 147. Οδέε- 
ΤΌ] 8185 ἤπιὸ ῬΘΥΡΙΠΘηΐθΒ ΤΟΥτη85. ΒΆΡ65. Π8Β: τραγέας 
ν. 294 βοέῳ ν. 2399 ἃ, 588 βοείῳ ». 864  ἀμφορέες 
Ρ. ὅτ 6. Κυανέων ΟΥΠοτ 6. 18. -- ἀγχινόων ἘΎΔ ΤΙ. 
ΧΥΙΠ, 2. ᾿Δλκινόου Ρ. 1069". ᾿4λκινόῳ 0806. 868 
᾿Δλκίνουν ν». 008 ἃ. 617 ". δορυξόων ῬΕΙορ. ο. 12. εὐνόως 
641}. ὁ. 8 (εἴ, Ἠογνθγᾷ. Πιᾶρίάπηι Τ βυϊπηοπία Ρ. δ3). 
τῷ δόῳ ν. 920 ἃ: ν. 683  Αὐδῦ Του 81 φλόον Δα 160. 
Αἀᾶϑ ἐρξρα  Π πα ατοιεαι Εὐϑύνοον Ρ. 109». ᾿Ζρχέίνοον 
Ρ. 8326. ΟΥ Ναυσίϑοος ν». θ085 ἃ. Νναυσιϑόου ΤῊ65. 
6.117. Προϑόου Ασθδ. 6. 28 -Ξ Ετάρτη. ΧΧΧΊΙΠΙΙ,, Ε΄. 

χαριδότης: χαριτοδότης. Διόνυσον --- χαριδότην καὶ 

κυλυλλλ, μ 
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μειλίχιον Απίοπ. 6. 34. Διόνυσον --- μειλίχιον ὄντως καὶ 
χαριδότην Ρ. 618 ἃ. χαριδότης (Ἰἰὰ Αἰ. Ηδ1165. 1. αὖ- 
απ αὖ νἱᾶ. ἩθΙἀθΙ  Υσθηβῖβ, απθηὶ ΘρῸ ποπ Ομ]. 
χαριτώδης Πδυ]65. 2. χαριτοδότης οΘ[611) ὃ Διόνυσος 
Ρ. 1ὅ8 6. τῷ Ἑρμῇ τῷ χαριδότῃ ν. 808 ἃ. Ζεύς -- 
χαριτοδότης (χαριδότης τϑοῦθ 8111) ρ. 1048 ο. 

χούα: χροιά. Ῥυϊὰ5 δαἀποίαν! Ρ15 οὖ ααϊπαπδρΊθ8, 
ΒθρΌϊθ5. ροβύθυιαβ. 

ἘΠ ΤΟΥΤῚΙ5 Ὑιὐ]0515 ΟΌΡ]ΙΟΙθτι5. οὖ ὑὐἹΡ]1ΟἸτι5. ρϑιιοαβ 
αι αμητηοο ΔΡΡΟϑΕΪ ΒΡ ΘΟΙΠΠ1Π15 Οατιθϑι: Ὀ]ΘΥΆ ΘΟ 8. ΟἸΏΉΠ6Β 
1π ἸΠ6 166 ΒΙη στ] 871, Ο1161Π} π1η8, ΟἸΠ 8115 ΕὙΔΟΊΗ ΘΗ ΟΥΊΙΠ 
ΨΟΙΌΤΪΗΙ ΔαΠΘΧΌΤΥΙΒ. ϑτπη. πηι Ἰοουτη ΠΟ Οπηῦ; Π 8] 
Ῥγϑϑύθυ. 8118 τπϑστϑηι αἰΠου]δα θη τη1}1 ργαθροὺ 1 απο 
ῬΔΡΊΠΙ5. Υ̓ ΘΟΠΘΙ1Δ 15. τὖ ΘΟΘΌΥ, ΠΘΟΘΒΒΆΥΠΒ ἢ. 1. (1611, 
5604. Ῥδ.]0 ᾿ΠΟΟΙΠΠΟΘΔΙΟΥῚτι5 οὖ 121}1 οὖ Ἰθοΐουιθιδ; ἴῃ 
ἸπΠ6106 ὑδηθη Θϑᾶθηι οὖ Ὀ]Θπμῖτι5 οὖ Ὀγθυῖτβ δτιῖτι8 θαϊ- 
ΤἸΟΠΙΒ ῬΔΟΊΠΙ5. οὖ 11Πη615 ΘΟΠΙΠπθιηογαύα οὐ αηὖ. 

ΝΊΠΙ]Ο πϊηπβ οὐϊδηη 81186 ργϑϑίθυ πϊϑύσμη, ὑπᾶθ 
οΥ̓αϊο ργοίθοία δῦ, ὀδαβαθ, απᾶϑ ΠΟΠΠ1}1] δα ΤΟΥυ τη 
γϑυθουαη γαυϊδηδη) ΟΟμ πα] θυ], Θχοοσι α}Ἱ ροβϑαηΐ, 
ἔΟΥΤαΪθ τ ϑρθοῦϊβ Π18 ἑαυτοῦ -ῷ -όν -ὧν -οῖς -ούς: 

αὑτοῦ -ῷ -όν -ὧὥν -οἷς -οὐς. ξάλων: ἥλων. ξἕάλωκα: 
ἥλωκα,. αὐδυθτη ῬΥΣΟΥῚ 15. Ρ] θυ δπιῦ ροϑὺ Ἰοη 1 
5. ΠΑΡΆ τὴ τὐὐϊύαγ, δαῦὖ τὔϑ τοῦ ὈΓΟΧΙΠΘ ρΥϑΘΟΎΘ 5586 501}]8 088 
απ ἕ- συοοδθ}} ρΥΌρΟϑΙυ ἀδούγιπιμι οἰποϊαηῦ; ροβύθυϊο- 
Υ65 δαΐθηη ροβὺ 5.11 ῦ πη Ὀγθυθιη 86 ΠΡ 6 16 βο]θῦύ. Οπ1Π 
Θὐϊαιη ΠΡΌ ΟὈΪΘΟΥΙ γ]00 ῬΥΌΠΟΙηΘη ξαυτοῦ ἔππηρΊαν --- ἴπ 
μ8ὸ ΘΙ ΥΘ ῬΙΘΠΙΟΥ ΤΟΥ ᾿Θοτ τη οϑὺ ---, Πδπα Υ87Ὸ, 
5Υ}6ρ8 Ὀγθυὶ δηὐθοθάθηΐθ, οππὶ αὑτοῦ οοτηχηπίαύαν. ΞΘ 
αὐ]άπδιη οορι αν 118 (6 ἔΌΤΤ15 βασιλέας: βασιλεῖς. ἵπ- 
πέας: ἱππεῖς. ἱερέας: ἱερεῖς, Μεγαρέας: μεγαρεῖς οϑἰϊ., 
ααἰθτβ ρῥγογηΐϑοιιθ αὐϊύαν  Ἰθπα]ᾶθηη Θηϊηὶ ὑδηΐτιπι ἃ Θβύ, 
αὖ ΗδΥΟΠΘΟΙΟ ἔουτηδιη ἴῃ -εἴς Θχθαπύθιῃ οοπβίδπίθυ 1ἢ 

-ἕἔας ΘΟΥΥΙΘΘΗΙ ΟὈὐΘΙΏΡΘΥΘα, αὖ ΡΘΙΡΘΥΔΠΙ ΘΠ] ΘΟἼ55Θ 
Θθηβθᾶη. ΝΠ 11] 58π0 δϑῦ, ΟἿἹ ΠΙΡΥΔΥΊΟΒ. ἃἴὸ ἴου- 
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τηϑτη Αἰὐοδϑιη ᾿ἰηὐαούδη ὙΘ]] 1556, ΤΟΣ ΘΕ Π6Π| 6οΥ- 
ΥΈΧΙΒ56 ἤπσδτηι8, τοὶαὺ ρῥ. 244 Ὁ πρὸς Φωκέας πόλεμος 
- -- ἔπεισε τοὺς Φωκεῖς. 808 ἃ τῇ δὲ πρὸς Φωκέας 
διαφορᾷ --- Φωκεῖς ἑλομένους. 8.0]. ὁ. 9 τοὺς ΜὝεγαρεῖς 
- --- τοὺς Μεγαρέας. ὁ. 10 τοὺς Μεγαρέας --- καὶ 
Μεγαρεῖς. ΑἸΘ6χ. ὁ. 1δὅ τετρακισχιλίους ἱππεῖς --- ἱππέας 
δὲ πεντακισχιλίους οοἰδ. Ουϊᾷᾶ ἰσιῤανῦ ΟΟ]]αὐ5. Ἰοοβ 
Ῥυϊατη ᾿. 148 8 Αἰολεῖς δὲ καὶ νησιώτας. 291} μὴ 
τυχόντας ἱερεῖς. 828 ἢ ἀριστεῖς καὶ ἡγεμόνας. 648 ἃ 
ἑστιάρχας βασιλεῖς. Τ06]1 ς γονεῖς καὶ παῖδας. τῖ8α 

ἡγεμόνας ἢ βασιλεῖς ἢ τυράννους. ΑἸοῖ". 6. 32 πάντας 
ἱερεῖς καὶ ἱερείας. ΘΙ1τη11. (δῦ. τηῖη. ὁ. 19. ὕδϑιῃ. ο. 41 
τοὺς ἱερεῖς στρατείας (οἵ. Δατο. ὁ. 8, ἈΌΙ τηπθαξο ογαϊπθ 
αἴαπθ δπΐθ υἱγρι δια ροβὶύο τοὺς ἱερέας ἀἸοϊὺ στρατείας 
τοὺς ἱερέας). 811]. ὁ. 18 τοὺς δὲ βουλευτὰς καὶ ἱερεῖς 
ἱκετεύοντας.Ό ΑἸδχ. ο. 42 ἱππεῖς ἅπαντας ἐγκεκλικότας. 
μὰ. 6.14 βασιλεῖς φυγομαχοῦντας. 10. ὁ. 27 καὶ τοὺς 
ἱππεῖς ἅπαντας. ο. 28 Θρᾷκας μὲν ἱππεῖς καὶ Γαλάτας. 

δῦ. ταῖη. ὁ. ὅ8 ὁπλίτας καὶ ἱππεῖς. 10. ὁ. 05 τοὺς ἵπ- 
σπτεῖς ἀκούσας. ΟΥτα885. ὁ. 20 ἀποδέοντας ἱππεῖς. ο. 298 
ὃ νεανίας ἱππεῖς. ἴὉ. τοὺς ἱππεῖς παρορμήσας. ῬΕΥ. 

6. 28 Ἑ στιαιεῖς δὲ πάντας. Ἐ΄. Μᾶχ. ο. 24 γονεῖς καὶ 
παῖδας. 884 10. ὁ. 26 γονέας καὶ γυναῖκας. ΤΏΘΙα. 6. 10. 
δια. ὁ. 1ὅ ὀοΥγσθπάπηη γενεάς. Ησϊὰβ ΠΟΙΏ]Π15 86οτ- 
βαῦιγτιβ Ρ]. ἔοσθ οομπϑδίϑηξου. ἴῃ -εἧς Θχιύ. βογύ. ο. 12 
πελταστὰς τετρακισχιλίους καὶ ἱππεῖς ἑπτακοσίους. ϑ΄π11118 
Ἰοσπιηΐην Αρόβ.. 6: 11. -Ῥοιρ. ὁ. 71... Πππη. 0: 16: Βυτηθ. 
6. 26. Απίοῃ. ὁ. 7. Οοπύγασια βαθὺ Μᾶγο. ὁ. 7 ἱππεῖς γὰρ 
ἱππεῖς καὶ πεζοὺς ἅμα τοσοῦτοι τοσούτους οὔτε πρότερον 

οὔτε ὕστερον νικῆσαι λέγονται. ΝΙΊΟ. ὁ. 21 πέμψας ἴπ’- 
πέας ἔγνω (αὶ ΤΠπογαϊᾶθ5 ἀϊοῖῦ ἱππέα). Βυαΐ. ὁ. 80 
βαρβάρους τινὰς ἱππέας. ϑ6α τὰ τὺ. Τιῦ. 6.10 Φωκεῖς, 
Εὐβοέας οἰαβᾶθπηι γαγϊθία 8 οαυδα αἸχῖ586 νἱαθίασ. ΟἿ. 
Ἑομιονέας ΟἸθοιη. ὁ. 19. 

ΤΠ οϊπᾶθ Ῥοιαρ. 6. 22 τὰς δίκας περιεῖδεν αὖϑις εἷς 
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τοὺς ἱππέας νόμῳ μεταφερομένας. ΟἿο. 6. 18 πρῶτος 
διέκρινεν ἐπὶ τιμῇ τοὺς ἱππέας. 10. ρᾷα]ο ροβὺ πρὸς τοὺς 
ἱππέας. --- ΑἸοχ. ὁ. 89 ἰσοβασιλέας πάντας ποιεῖς. Ποιηρίγ. 
0. 2ὅ καίτοι πολλοῖς τὸ καλεῖσϑαι καὶ εἶναι βασιλέας αὖ- 
τὸς δεδωκώς. --- ΝΌτη. ὁ. 21 ὅπερ ἐστὶ βασιλέας. ΤΈΘΙΩ. 
ὁ. 28 μεγάλους --- λέγεσϑαι βασιλέας. Τ,γ8. 6. 36 αἵρου- 
μένοις τοὺς βασιλέας. ΟἼΘομΙ. ὁ. 11 δύο σχεῖν βασιλέας. 
ΤῬοιηθύν. ὁ.18 ἀνεφώνησε τὸ πλῆϑος ᾿ἀντίγονον καὶ 4η- 
μήτριον βασιλέας. 0] βασιλέας ρμομπῖίτι τ ἅπθ. (οη- 
ὑγαγῖα ϑαπὺ Απί. ὁ. ὅ4 βασιλεῖς βασιλέων ἀναγορεύσας. 
Τογύαββθ αὖ βασιλέ πο ᾿ὐθγαγθὺ. Τϑιιθύν. ο. 10. βασιλεῖς 
ἀνηγόρευσαν. ἔονύαθ56. αὖ ον αγοὺ βασιλέάς ᾿ἀνηγόρευσαν. 
ΟἿ Ῥουῖο]. ὁ. 8 Ὁ] οοα. ϑοιθθηβύθυθηϑιβ ἀαὺ ἱππεῖς 

ἀναβιβασάμενος Ῥγο οθύθγουιμι ἵππέκς ᾿ἄναβ. ν. 6004 ὁ 
τούς γε Περσῶν βασιλέας, 56 ρμ. 708 6 τοὺς Περσῶν 
βασιλεῖς. 

ΟΟἸ]α 15 ̓σιῦαν 115 ἸΟΟΙ5. οὖ 51 Π}111}0τι5, ΠΟΥ ΠῚ τηϑ ΟΠ, 
οορῖῳ ἀθαπθ ργοβίαῦ, [ουύαβϑθ ὙΘΙΊ51 1116 σἱἀθοιῦαν οὐ 
μαϊὰ8 γϑυ]αῦϊ 0 Π15 οδιιδα5 ροϑιύαβ. θ5860 δαῦ ἴῃ 60 ἡποᾶ 
κακοφωνίαν ογιδαγθ γο]πθυϊῦ ἀαὖῦὺ ἴῃ τηϑιθϑύα 5 οὐα1τι5- 
δὴ ΠΟΠΟΙΊΒα 6 5ισηηοδύοπθ δῦ 1πΠ 811ἃ ΠΟΡῚ5 ἴπ- 
οοσπῖα ταύοπθ. θυαπι ϑηηθ τησ]ύπιτη διθθϑὺ, αὖ 115 
ΟΔΤΙ515. ΤῊΪΠΤΙ5 ΤηΔΟΊΒΥΘ ὈΥΟΡΘΌΙ]Ρτι8. ΟΠΊΠΘΒ ἴῃ -εῖς γ6] 
-ἕέας Θχθιαηῦθβ [ΟΥΤηἃ 5. ΘΧΡΙ]ΟΔΥΪ ΡΟ586 θχιϑυϊηιθη. πη 

οὐδ 51 Π1Π1] γϑυῖ οϑὺ, τϑοῦΐθ ὑδη0η ΘΟΊΒ856. 1Π11Π] 
γιοῦ, απ|8 1π ΘΙ. ΒΙΠΟΩῚ απϑθϑυϊοπι 8. πο ρΥϑΘΙπ]- 
ΟᾶγΘ., 504 οχϑρθούδυθ ἅπτ ἰὰχ απϑοᾶάδηη δαὺ 6χ ὑ{{8]15 
αὖ ΔΙππ46 αἰπιϊσθαῦ, ῥυταθηθ]β. δῦ, ῬΥΘΘΒΘ ΠῚ ΟῚ 
1π ὨΒ ΠΠὈΥ15 ὑοῦ ὑαπύδαθπθ σιὐϊα 8.6 γα]πθγα ΠΙϑηὐ]8, ἴθΥ9 
πθτατιθ οοσαγταπὺ, τὖ ὑθιηρτιθ ὑδη θη 510 84 Θ05 ΤΊΟΥΡΟΒ 
σΥᾶγΘ5, 1115 παρωνυχίσιν ἴπ ῬΥΆΘΒΘΠΒ5. ΟἸ] 6 ΠῚ ΟἸΉ15515, 
ὙΘΙΊΘα 18, ΠΟΘ ποβύγα ΔαΒΙΌΘΥΘ. 

5 δπίθασθδιη δ ἅ]1πιὰ ὑγαηβθϑιη, ϑθαθττη Θϑύ, 
᾿ΘΌΤΩ τητι] δι 46 γΘ  Ὁ15 ΘΟΠ ΟΥ̓Δ Π615 ἄθατθ βθηύθη 115 60Π- 
Ταπσθπα!5 αἸβρυ θυ θυ, ῬΥΟΡΥΊΔ πὶ τιθ ΡΒ] αὐ ἢ] Ἰϑιιθιὴ 
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γιγθαϊθηητιθ. 5] ΠρΊ] ΔΘ) ΠΟΙ ὙΘύϊοοΥθ; 10 ΘΠ Ρ]ΌΓ͵, 
αὑδθ ΥΒΡΥΘΗΘΠΑΙ ροββιπῦ, ἴῃ ΟΥ̓ΔΙΙΟΠΘ Ρ6᾽ 88 βροοίδία 
μαρθὺ, 60 1τη8015 διιαδπαιβ οϑὺ ἴπ τηδύθγϊα, ἀἸβροπθπᾶδ 
αἸσεγθπάδαμθ, Οπ]π15 Τὶ ἃΥ οχ ΡΟ ΒΒ πητιΒ θϑὺ δᾶθο, 
αὖ ΠΟΘΌΤΗΥΙΒ ΘΟΙΠΡΘΥΔΙῚ ροβϑιύ. Οποά 51 θϑιὴ τυἱσία- 
[θη] ΘΟΠΟΥμϑῦϊο ΟΥ̓ 015 δϑαπδγθῦ, ᾿πέρυ ΒΟΥ ΡύΟΥ 5 
ῬΤΟΑ 5505 ΠΌΤΠΘΥΔΥΘΟΌΥ. 

Βδ πααϊίαν, αὖ 46 ὑθχύπ, απθηη γοοαπῦ, σοπβύϊξαθηο 
Ῥϑασα ΘΧΡΟΠπᾶση. (ὑπ ϑαΐθμι ηοὸβ τη6 ΟΟΘΙΟ65. οὖ 
ααδγ6 βθοαύπηῃ [1558 ΒΌΡΥδ ΟἸΧΘΥη, Ποὺ ἰοὺ δα ᾶθη- 
απ οδῦ ΠῚ6 1ῃ ὙΘΥΘΟΥΤΠΙ ΟΥ̓ΔΠΘ. ἘΠῚ Π1Π1}] ΟἸΘηβιομὶ 
οβϑϑϑθῦ, ορύϊη!β σΟαΙΟΙῦ 8. δθαπθ δία 1π 8115 οὈύθιη- 
ῬΘΥΆ556θ. ΕἸηθπαδίϊοπμθβ δαΐθηη δῦ τηθ88 ϑαὖ 8]1ΟΥΤΊΠῚ 
Ρ]θυυσηατιθ ΤΘΟΘΡῚ ὉὈῸῚ ΠΟ Πιοο0 121}1 564 οδἰϊδηη 8115 
Ῥϑυβαδϑιη ογαὺ ὑθχύαπι 6556 σοΙΥπρύιμμη; οὗ θᾶ8, αα868 
οογΐαθ ᾿ἱπαπθιῤαίδθαθιθ ἃ0 ΒΟΥ ΡΟΣΙΒ 8 --τ Π8 ΠῚ 5015 
ααΙβαθ ΒΟΥ ΡΌΟΥ ΟΟΥ Ἰββίσητιβ θϑῦ οὖ ϑιηθπαάδίου οὖ ὑθβὺ]β 
-- ὀοπῆγτηδθαθ τη1}1} γἹάθυθηῦαῦ, 84 ΒΘΥΘΥΊΟΥΘΙΙ ᾿ΘΘΘΙΗ 
Τηθ88 αἼδηη Ἀ]ΊΟΥΤΠ ΘΧΙσΘη. ΕἸΠΘΠ ΟΠ θη Θαΐθιη 
οογύϑιη (160 θᾶ, απ οὖ οοαϊστ οογτιρύδ Ἰθοῦϊο 6χρ]]- 
οθύαυ οὖ δπππηπ5 τὰ ἀοααΙοβοδῦ σοπἢγτηθίθσατιθ, τοῦ Ὡ1}}1] 
ΡῬτγδθύθυ θϑιη ἀθβιαθγθῦ. Ὑ θυτι τ|01] ἴῃ ἸοθῸ θυἹαθηύθυ σοΥ- 
γυιρίο θιπθπαδίϊο βθηὐθηθδθ 88.015 ἔϑοιδ, 564. ΠΟ ϑϑὺ θᾶ, 
ααδ ΘΟΟΙΟΙ5. ΘΟΥΤτρύ6 18, 51τη] Θχρ] θαυ, Θϑτὴ ΘΙηθΠπαδ8- 
ὈἸομ ΘΠ ΠΟΙ ΥΘΟΘΡΙ, γϑὶαῦ ρῥ. 1006 6 ταὐτό γ᾽ ἔνι ξῶν καὶ 
τεϑνηκὸς χαὶ τὸ ἐγρηγορὸς καὶ τὸ καϑεῦδον καὶ νέον 
καὶ γηραιόν, ὉἈῸῚ ΒΘΙΒΚῖτπ5. δυ ]σα]πατη Ὁ18 ἀθ]θνυῦ, σοί 
αα]άθιη δα βοπίθηζιδμι, 564. “ποηηοο ᾿ΤΥΘΡΒΘΥΙῦ, ΠΟΙ 
οδὺ [80110 δα αϊσοπάπιη. ΞῚ ΠΌΤΑΥ]Ο αἀθθθίαῦ, ΟαἹ 161 
18 ροβυμῦ ααδίθυ οὐηϊϑιῦ ΈΊΒΡΙΟΙΟ ἰσΊύαι δτισθἔτι, --- 
Μϑ8 858π6 γϑοΐϑηῃβ βιπῦ 80) ἴα]βα. Ῥ6168 8105 1παΙΟ 1 
οϑύ. δϑγσιῃ ἰϑιηθη αὐθθηΐοβ συ ϑ] τη ᾿πᾶ 1665 δα Ρ]τ Αγ 
σοπδαθυπαϊπθιη αἸΠ1σθηὐτι5. ΘΧΙσΘΠάδηη, ααἷρΡρθ απᾶ8 1ἢ 
ὙΘΥΡῚΒ οὗ σΟΠΙΠΠΡΘΠΟῚΒ οὗ ΘΟΠΟΥΤΠΔΠΙ5, 51 απ886 818, 
την] δ, αὐ8θ ῬΥΟΡΥΙα βιηὖὺ οἷ βἰπρα]αυῖα, παρθαύ. πο 



ΡΒΑΒΕΑΤΙΟ ΧΟΙ 

ΘΧΘΗθΪα, 58.015 θϑὺ ργούμ]ϊ5θθ. ρ. 86 " Ἰοσιθαν ἡ δὲ τῶν 
ἀγαϑῶν ἀνδρῶν -- - μνήμη --- διαλαμβάνουσα τοὺς προ- 
κόπτοντας ἐν πᾶσι πάϑεσι καὶ ἀπορίαις ἁπάσαις (ἰδ, 
ΤΡ: χαὶ πάσαις ἀπορίαις), ὀρϑοὺς --- διαφυλάσσει. [70] 
αα15,, ῬΥΘβϑυθτη οαπὶ οὐ πᾶσι οὖ ἀπορίαις ργαθοθάδῃί, 
σοΥΥθχουϊῦ καὶ ἀπορίαις πάσαις; 564. ΠΟΙΪ ἔδοθυθ, πϑιι 
ῬΙαύαγΟΠΙ μᾶθο οϑὺ ὀοηϑαθίπαο, αὖ Ρ]ουτισηατθ πᾶς ργᾶθ- 
Ῥοπαύ, ἅπας ροδβύροπαΐ, γο]αὺ αἰτίας ἁπάσης: πάσης αἰ- 
τίας. ὀλίγου δεῖν ἅπαντας: πάντας ὀλίγου δεῖν. τὴν χώραν 

ἅπασαν: πάσης γῆς: γῆς ἁπάσης, πᾶσαν δέησιν καὶ πᾶ- 
σαν ἀνάγκην. --- πολιτείαν ἅπασαν. μάχαις ἁπάσαις. ἀἂν- 
᾿ϑοώποις ἅπασιν, ᾿4ϑηναίων ἁπάντων, χρημάτων ἁπάντων. 
᾿“χαιοὺς ἅπαντας. ἘχΘΙη0]ἃ πῈ]}1ἃ ΠῸΠ Ρϑρὶπα β5.006- 
αἰναύ. ΑἸύθυτιαι θχθιηρίαμη οϑὺ ᾿. 179 ἃ παρακαλούμενος 
ὑπὸ τοῦ πατρὸς Ὀλύμπια δραμεῖν στάδιον, ὉὉ1Ὶ ΑἸαρτο- 
Βδηπ5 ἢ. 82 ὀλυμπία. Τιοστι5 ἃ) ΟἸΩΠΙ ΒΒ ]οΙοπ 6. ὑπι{τ8 
οὐ 6011. Ναμη. οθ.1 Πυϑαγόραν δὲ τὸν Σπαρτιάτην 
Ὀλύμπια νενικηκότα στάδιον. 

ἘΠΙΒΙΟπ θα, αὖ ἀθαττη ουϑῦ 1Π ΒΟΥ ρύουΘ ὑϑηι 5ΘΥΘΥΘ 
πϊαύπμη ουιαπύθ, οοπδίθηίου ἴθυθ ΔΙ τι, ΠΙ51 ὉΡῚ π60 
γ0 18, πθ60 γϑϑυρημη τοῦ δ]πιπὺ 511}1115 Θ]15101Π15 ἸΒΟΤΙΒ ΠῚ 
οχϑβύδῦ. 

Ῥγαθύθυθα [ουτηδθ Αὐὐοὰβ ΥΘΟΘΌΙ θὰβ ὑβηύαμη, απᾶ- 
Τα 51Π|1165 οὖ 8101 οσουγγιπῦ, γοὶαὺ ᾿“καδήμεια, ἀν- 

ϑέων. ἄοπλος. γίγνομαι, γιγνώσκω, ἐβουλόμην. ἔμελλον. 
ἐνδεᾶ εὐχλεᾶ εὐφυᾶ 5ῖ1η., ἐπιμέλομαι. ἐδυνάμην. κάω, 
χεχλειμένος. κονίομαι. μεταμέλομαι. μηδείς, ὀλισϑάνω. 
οὐδείς. πλάνητες. σαλπικτής. Σκιπίων. «Συρακόσιοι 8118. 

ξ Οοπῦτδ, 81185 ᾿πὐϑοῦαβ Υ6116 1], ααἰὰ ογπιαθ Αὐθ]οαθ 
Ο γψεϊαὺ ἐλάα ἦν γγοὸ ἐλαία ἤμην παβασᾶτη ΤΘΡΘυ απ". 
ΘΠ] ΘΙ 5011051 σομβίθου ὀστέον, αὐιοα ΠΟΥΙ65 ΟσσαΥΙὗ 
(ϑθπιθὶ ρ. 981 ἃ: ὀστοῦν ἱερὸν «αἱ αὖ νἱά. ὑθυτηΐητιϑ 
τηθάϊοιιβ 6βϑὺ), ὀστέῳ, ὀστᾶ, ὀστέων (αααύθι, 5116] ὀστῶν 
Ῥ. 642 ο), ὀστέοις. 

πη δαπούδίϊομθβ ὑθχύπὶ βαθ!θούαβ ΘΟατοτΠ ΘΟΥΤ τ ὐἃ 8 



ΧΟΠ ΡΗΛΑΒΒΑΤΙΟ 

Ἰθούϊομθβ ΥΘ1601, ααδυτη ΙΟ00 Θηηθπἀαύομπθβ ἴπ ἐθχίαμη 
ΥΘΟΘΡΙ, αὖ ᾳαἱᾶ οοἀϊοθιη ααϊᾶνγθ ᾿ΠΡ6Π1] οϑϑϑῦ 86116 1π- 
ἰθ]]σογθῦθσ. [π 11546π| δαπούθ ] οπ]τι8 ΘΠ] ΘΠ ] ΟΠ 65 
56] θοίαβ δαῦ 8]1ουυ αὖ π1688 τούϊα]]. 

Ταμ τηοπηθπάτ οϑὺ βουιρύσγαβ, αδ5 ΗΘΙΌΠΘΥτιΒ. ἴῃ 
θα 1016 5τι8 τοῦ δ 6 π ἀδύϊομ 65 ρυούα!ῦ, ΘΟῸ διαξθυη ΟἸΗΪΒ5], 
ΘΟαΙΘΌΤη 6886 Ἰθούϊοπθβ; αὔθ οχ δἰ πβάθιη θηιθπαβίϊο- 
ΠΙΡτ5 81185 τὴη6 ἴῃ ὑθχύθτη ὙΘΟΘΡΊ556, 8185 1π ποῦϊβ5. 60]- 
Ἰοσᾶβ8θ, 81185 ὕδιηβθῃ π 101] ααἸᾶθη] ΘΟΙΠΤΗΘΙΠΟΥΈΒΒΘ, 
αἼΙΡΡΘ απ88 Τ21}}1] ἸΠΩΡΤΌΡΒΌ1165 νἹἀθυθηῦασ. (ὐἴπ5 τοὶ 
Ῥᾶισόα Θχθιηθα 8ϑθατιΠη ΤῊ]Π1 τνἱαθῦαν ΠΙῸ ΔΡΡῬΟΠΘΥΙΘ. 
Ρ. 18 ἃ γγὸ παριστάντες γ68] παραστάντες γ6] περιστάντες 

ἴῃ ἰθχύττη γθοθρὶὺ ϑπππὶ περιστέλλοντες. ΤιΟΟτι5 π|816 δϑὺ 
οὐ ᾿ηὐθ]]θοῦτιβ οὐ ᾿ἱπύθυρυποῦθβ θο. αποα αἰδθυδιη ρϑτ- 
ἴθ} 1ΠΠ8ΟἼΠ158 ΘΧ ΗΟΙΠΘΙῸ ρθύϊ διη 1086 βουϊρύου. οὔβοα- 
ΤϑΥΘΥΙῦ 1 ΒΕ Ἰ1511Π| γουῦθη8. ὉἸητη8, Βθπύθηὐαθ οϑὺ 
μαθο: ἀπὖῦ δαυ]θβοθηθατη δπι165, τοὖὖῦ ΤὈΠΘΟΘΗΒΊγη. ΟΘΘΙϑ, 
ααδάδηη ΟὈὐαΓΑΤΘ ἀθΌΘμητι8, 51 ῬΟΘΒῚΒ ΠῸπ δῦ ϑααιθπαδ: 
απῦ 51 οϑὺ διιδίθπᾶδ, βἰβίδτητι (πὖ δ σϑύθτιηι σϑυέβιη) 
ΘΟΒ. ῬΥΌΡΘ τϑοΐϑηη αὐϑηπᾶδπηι Υϑύϊοπθπι οὺ υἱποϊϑηητιβ, τὖ 
ΤΠ ββθιη δα τηϑίτπτη, οροτίθὺ. Οὗ. οι. μ 161 5α4ᾳ. ϑδου1- 
Ὀθπᾶπμη ἰσιέαῦ παριστάντες, ἀοὶπᾶθ τὴν κρίσιν ΟἾΠῚ 
ἀπευϑύνωμεν Ἰαπσοπάτπμῃ. --- 10. 6 προσαγαγεῖν] προσ- 
ἄγειν Ἡ οὑπὶ τι. γθο. ἤ. 86 5θηβϑὰ8 βϑὺ προσαγαγὼν 
- σωφρονέζειν. --- Ρ. 29 ἔ ποιούντων] προϊόντα Η, πᾶτα 
γη886 ΘΧΒΟΥΊ ΒΟΥ ΘΟΘΙΟΙ5 Πὴ βου ρύσγϑιη, απ80 Θϑὺ ΠῸΠ 
μετὰ τῶν ὕπλων. 568 τῶν ὅπλων. --- »- ὅ4 ἃ γαμετὴν ἐκ- 
βαλεῖν] τὴν γαμετὴν ἐκβαλεῖν Ἡ ἸτητηθιποΥ, πὖ 8118, οταϊύ- 
ἰδτῃ, Ρ. 64 ἔ: συνεκβαλεῖν γαμετήν. Ρ». 2188: τοῦ πρώτου 
γαμετὴν ἐκβαλόντος. --- ». Τὅ ἔ: πρὸς τὰς ξαυτῶν ὑποϑέ- 
σεις] πρὸς ταῖς ἑαυτῶν ὑποϑέσεσιν Ἡ. 864 ᾿ππροπᾶδ 5απῦ 
οαπῃ ὁμολογεῖν. --- Ῥ. {7 ὁ φιλία] φρουρά Ἡ. Μοσεαθαϊττη 
ΠΟ 6558 ῥθπίδηαπηι, οβὐθπαπηῦ Αταῦ. 6. 34: ἑώρων γὰρ 
αὐτὸν οὐ πλοῦτον οὐ δόξαν οὐ φιλίαν βασιλικὴν --- οὐκ 
ἄλλο τι τῆς αὐξήσεως τῶν ᾿Δχαιῶν ἐπίπροσϑεν ποιούμενον. 



ΡΒΑΒΕΑΤΊΙΟ ΧΟΙΠΙ 

ῬΠΠΟΡ.- ὁ. 8. Νου. ρ. 462}. 4696. 472}. -- ρΡ. 152 ἃ 
ἔφη μὴ (μὴ 888. Υ) μετακινητοὺς] ἔφησεν ἀμετακινή- 
τους (ρΥἼπ5 ἀθ 8π0, ροβύθυϊιβ οχ ΠΟΘΠ ΠΥ ΘΟΥΥΘοὐ 016), 
ϑουιρύατα, ρυϑθροβιῦα, παὐγϑηηασαθ σΟΥΎθούοπθιη τϑαδυσαὶὺ: 

πϑιὴ ροϑὺ ἔφη ἴδ 0116 μΗ θχοίάθυθ ρούθυαῦ; ἀμετακινή- 
τους δυΐθηι γϑοθρῦο πἰαύπ5 θχϑιϑυϊῦ, ααθὴὶ τὰὖ ο]]ογϑύ, 
οουγοχὶὺ Η ἔφησεν. --- ἡ. 108 ἃ χρησμοῦ γὰρ γενομένου] 
χρησμὸν γὰρ γενέσθαι Ἡ παπᾶ τϑοῦθ, πϑᾶτὴ οὐαῦϊο υϑυ Ὁ 15 
ὄντως οὖν οοπίϊπτιαθαι, τὰ τὖ ἃροᾶΟ515 ΘΟΙητ τ ηἾ5. δἰ: 
οὗτος μὲν ἠΐίϑεος ἦν. -- Ρ- 1076 φιλοσόφων δὲ καὶ 

᾿ πολιτικῶν ἀνδρῶν) φιλοσ. δὲ καὶ ποιητικῶν ἀνδρῶν Η 
οὐ οοπύγτα βθηίθη δι (νᾶ. υ. 7719". 7806 544.) οὐ 
οομίγα, δύῃ ΒΟΥ ρύου5. οἵ. ῥ. 46 Ὁ: ἀνὴρ --- φιλόσοφος 
καὶ πολιτικός. ---- ΑἸ1ὰ5 οἰπιβάθηη ΘΟΥΤΘΟ ΟΠ 65. 051 σο 668 
τοᾶδγσιππὺ γο]αὺ Ρ᾿. 24 Ὁ. ὅ7 ἃ. 127 8. 128 ο. 

Τϑηϊασιθ ΒΟ. ρ 15 απ88 11}}] ΒΡ0Ὲ1718 νἹἀθθαπύθν δβῖθ- 
ΥἼΒΟΟΒ ὈΥϑΘΗΧΙ. 

504 πᾶπο νἱᾶθο οὑπὶ τη86 46 ὁοαϊορ5 οὐ ἀθ ΡΙα- 
ΦἈΙΌΠΙ 5ΘΥΊηοπ6 αἰδρτύθίτστιι ΡΟ]]]οΙ8 ΘβΒΘΙη, ΠΘΟῸΒ 
πο πϑῆπθ Π]π 5αὐϊ5 1ΠΠαβύσαυθ τη6 ρούϊβθθ: ὙΘΥΊΠΠΙ 
ἰδηθη 6 Υ8 6556 αἀπχὶ ἴπ προ ρῥγϑοίδίομθ Θχύγ 118 
ἰαπύατη Π1πϑϑιηθη 15 αὐιϑθϑύϊο 65. Δ Ὀ 556, ταὖ 8110 ἸΟ60 
θᾶ ΒΌΡΡΙΘπαο δ ψϑυτη ΘΧΡΥΠΉΘΙ ΘΠ. 

ΒΟΥ ΘΡαπι ΜΟΙ] ΘΠ15 τηθη86 Νδυθο ἃ. 1888. 

ΟΟΒΕΒΙΘΈΝΌΏΑ. 

Ῥ. 66 ν8. ὅ Ιθοσθ οἰκτέρειν Τη Αἀποίεύϊομθ δα Ρ. 44 
γβ8. 8 Ιεσραὸ ἀνθρώπων) ἄνθρωπον ὟΥ Ῥ. 196 δὰ ν3. 24 
4.616 ΠἸπθοϊᾶτι ἀπΐθ αὐτίκα Ῥ. 281 δᾶ νϑ. 8 Ιορὲ Κράντωρ) 



ΗΟΟ ὙΟΠΌΜΙΝΕ ΟΟΝΤΙΝΕΝΤΊΠΗ, 

Περὶ παίδων ἀγωγῆς 
16 ΠθουῚβ θαποδηαῖβ.. 

Πῶς δεῖ τὸν νέον ποιημάτων ἀκούειν 
Θυοτηοᾶο δα οΙ]ΘβοθηΒ βορθίαβ δαγο ἀδθθδϑῦ. 

Περὶ τοῦ ἀκούειν 
Π)6 τϑοΐα σϑύϊομθ ϑ 1] 6 61 , 

Πῶς ἄν τις διακρίνειε τὸν κόλακα τοῦ φίλου 

Θαοιηοάο δαἀυ]θίου Δ Ὁ διηϊοο ᾿ηἰθυποβοδίαν. 

Πῶς ἄν τις αἴσϑοιτο ἑαυτοῦ προκόπτοντος ἐπ᾽ ἀρετῇ 
Θαοϊηοᾶο 615 505 ἴῃ σίσίαίθ βοηὐαῦ ργοΐθοίαβ 

Πῶς ἄν τις ἀπ᾽ ἐχϑρῶν ὠφελοῖτο 
96 οδριθηᾶδ 6Χ 1Π]Τ1015 αὐιΠπΠαῦθ. 

Περὶ πολυφιλίας 
Τὴ6. ΔΙΊ ΘΟ ΠΤ τη] {1{π|41Π6 

Περὶ τύχης 
[6 ἔουέαπα.. 

Περὶ ἀρετῆς καὶ κακίας 
1ὴ6 νισύαΐθ οὐ στο. 

Παραμυϑητιπὸς πρὸς ᾿Ζπολλώνιον 
ΟΟΠΒΟΙΝΙΟ 55. ΑΡΟΠΟταΤη. , ς΄ τ 

᾿γγιεινὰ παραγγέλματα 
96. πθηπᾶδ βαυηίαΐθ ρυδθοθρίδ. 

Γαμικὰ παραγγέλματα 
Οοπίαρα!α ργϑθοθρίδ. 

Τῶν ἕπτὰ σοφῶν συμπόσιον 
ϑϑρίθμι βδριθηθαση ΘΟΠΨΙΥ ΠΤ. 

Περὶ δεισιδαιμονίας 
Τ)6 ΒΡΘυβ 1016. 

Ρᾶρ. 
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ΠΛΟΥΑΤΧΟΥ. 

ΟΠ ΧΑΤΡΟΝΈΠΟΣ 

ΤΑ ΗΘΙΚΑ. 



Ὀχα τονε Ἄ ; ἣ γα, 

᾿-»" ΤΟΝ ἐν λυ ἣν ΝΥ Ὗς ΤῊΝ ἔπος Κα γ..0 
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ΠΕΡῚ ΠΑΙΔῸΩΝ ΑΓΩΓῊΣ. 

1. Τί τις ἂν ἔχοι εἰπεῖν περὶ τῆς τῶν ἐλευϑέ- 1 

ρῶν παίδων ἀγωγῆς καὶ τίνι χρώμενοι σπουδαῖοι 

τοὺς τρόπους ἂν ἀποβαῖεν. φέρε σκεψώμεϑα. 

2, Βέλτιον δ᾽ ἴσως ἀπὸ τῆς γενέσεως ἄρξασϑαι 

ὕ πρῶτον. τοῖς τοίνυν ἐπιϑυμοῦσιν ἐνδόξων τέχνων 

γενέσϑαι πατράσιν ὑποθϑείμην ἂν ἔγωγε μὴ ταῖς τυ- Β 

χούσαις γυναιξὶ συνοικεῖν, λέγω δ᾽ οἷον ἑταίραις ἢ 

παλλακαῖς" τοῖς γὰρ μητρόϑεν ἢ πατρόϑεν οὐκ εὖ 

γεγονόσιν ἀνεξάλειπτα παρακολουϑεῖ τὰ τῆς δυσγε- 
τὸ νξίας ὀνείδη παρὰ πάντα τὸν βίον καὶ πρόχειρα τοῖς 

ἐλέγχειν καὶ λοιδορεῖσθαι βουλομένοις. καὶ σοφὸς 
ἦν ἄρ᾽ ὃ ποιητὴς ὅς φησιν 

ὅταν δὲ κρηπὶς μὴ καταβληϑῇ γένους 

ὀρϑῶς, ἀνάγκη δυστυχεῖν τοὺς ἐκγόνους. 
τὸ χαλὸς οὖν παρρησίας ϑησαυρὸς εὐγένεια, ἧς δὴ πλεῖ- 

στον λόγον ποιητέον τοῖς νομίμου παιδοποιίας γλι- 

χομένοις. καὶ μὲν δὴ τὰ φρονήματα τῶν ὑπόχαλκον 

χαὶ κίβδηλον ἐχόντων τὸ γένος σφάλλεσθαι καὶ τα- Ο 

πεινοῦσϑαι πέφυκε, καὶ μάλ᾽ ὀρϑῶς ὁ λέγων ποιη- 

50 τής φησι 

᾿ : 18 ὅταν] Ἐπιτ1ρ. Ηθτο. ἢ. 1261 
Ἢ ῬΙαϊδυομὶ Μουδ]α. Ὑ]. 1. . Ἷ 



2 Ὲ ΤΙΒΕΕΙΒ 

ἱδουλοῖ γὰρ ἄνδρα. κἂν ϑρασύσπλαγχνός τις ἦἧ, 

ὅταν συνειδῇ μητρὸς ἢ πατρὸς καχά΄. 

ὥσπερ ἀμέλει. μεγαλαυχίας ἐμπίπλανται καὶ φρυάγ- 
ματος οὗ γονέων διασήμων. Ζ]ιόφαντον γοῦν τὸν 

Θεμιστοκλέους πολλάκις λέγουσι φάναι καὶ πρὸς πολ- 

λοὺς ὡς ὅ τι ἂν αὐτὸς βούληται. τοῦτο καὶ τῷ δήμῳ 

συνδοκεῖ τῷ τῶν ᾿4ϑηναίων. ἃ μὲν γὰρ αὐτὸς ἐϑέ- 
λει. καὶ ἣ μήτηρ᾽ ἃ δ᾽ ἂν ἡ μήτηρ. καὶ Θεμιστοκλῆς" 

ἃ δ᾽ ἂν Θεμιστοκλῆς, καὶ πάντες ᾿4ϑηναῖοι. πάνυ 
δ᾽ ἄξιον ἐπαινεῖν καὶ Δακεδαιμονίους τῆς μεγαλο- 

φροσύνης. οἵτινες ᾿Δρχίδαμον τὸν βασιλέα ἑαυτῶν 

ἐξημίωσαν χρήμασιν, ὅτι μικρὰν τὸ μέγεϑος γυναῖκα 

γάμῳ λαβεῖν ὑπέμεινεν, ὑπειπόντες ὡς οὐ βασιλέας 

ἀλλὰ βασιλείδας παρασχεῖν αὐτοῖς διανοοῖτο. 

ὃ. Ἐχόμενον δ᾽ ἂν εἴη τούτων εἰπεῖν ὅπερ οὐδὲ 

τοῖς πρὸ ἡμῶν παρεωρᾶτο. τὸ ποῖον; ὅτι τοὺς ἕνεχα 

παιδοποιίας πλησιάζοντας ταῖς γυναιξὶν ἤτοι τὸ παρά- 

παν ἀοίνους ἢ μετρίως γοῦν οἰνωμένους ποιεῖσϑαι 

προσήκει τὸν συνουσιασμόν. φίλοινοι γὰρ καὶ με- 

ϑυστιχοὶ γίγνεσθαι φιλοῦσιν ὧν ἂν τὴν ἀρχὴν τῆς 
σπορᾶς οἱ πατέρες ἐν μέϑῃ ποιησάμενοι τύχωσιν. 

ἧ καὶ Διογένης μειράκιον ἐκστατικὸν ἰδὼν καὶ παρα- 
φρονοῦν ἱνεανίσκε᾽ ἔφησεν. “ὃ πατήρ σὲ μεϑύων 

ἔσπειρε. καὶ περὶ μὲν τῆς γενέσεως τοσαῦτ᾽ εἰρή- 
σϑω μοι, περὶ δὲ τῆς ἀγωγῆς. καὶ δὴ λεκτέον. 

4, Καϑόλου μὲν εἰπεῖν. ὃ κατὰ τῶν τεχνῶν καὶ 
τῶν ἐπιστημῶν λέγειν εἰώϑαμεν. ταὐτὸ καὶ κατὰ τῆς 

1 δουλοῖ] Επν. ΗἸρΡ. 424 22. μητρὸς ἢ πατρὸς Εἰ1101- 
468: πατρὸς ἢ μητρὸς 18 ἐπειπόντες ΜοΖΙΥΙΔΟῸΒ 
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ἀρετῆς φατέον ἐστίν. ὡς εἰς τὴν παντελῆ δικαιο- 

'πραγίαν τρία δεῖ συνδραμεῖν, φύσιν καὶ λόγον καὶ 

ἔϑος. καλῶ δὲ λόγον μὲν τὴν μάϑησιν, ἔϑος δὲ τὴν 
ἄσκησιν. εἰσὶ δ᾽ αἱ μὲν ἀρχαὶ τῆς φύσεως. αἵ δὲ 
προχοπαὶ τῆς μαϑήσεως. αἵ δὲ χρήσεις τῆς μελέτης, 
αἵ δ᾽ ἀκρότητες πάντων. καϑ' ὃ δ᾽ ἂν λειφϑῇ τού- 
τῶν, κατὰ τοῦτ᾽ ἀνάγκη χωλὴν γίγνεσϑαι τὴν ἀρετήν. 

ἡ μὲν γὰρ φύσις ἄνευ μαϑήσεως τυφλόν, ἡ δὲ μά- 
ϑησις δίχα φύσεως ἐλλιπές, ἡ δ᾽ ἄσκησις χωρὶς ἀμ- 
φοῖῦν ἀτελές. ὥσπερ δ᾽ ἐπὶ τῆς γεωργίας πρῶτον μὲν 

ἀγαϑὴν ὑπάρξαι δεῖ τὴν γῆν, εἶτα δὲ τὸν φυτουργὸν 
ἐπιστήμονα. εἶτα τὰ σπέρματα σπουδαῖα. τὸν αὐτὸν 

τρόπον γῇ μὲν ἔοικεν ἡ φύσις, γεωργῷ δ᾽ ὁ παι- 
δεύων. σπέρματι δ᾽ αἷ τῶν λόγων ὑποϑῆκαι καὶ τὰ 

παραγγέλματα. ταῦτα πάντα διατεινάμενος ἂν εἴποιμ᾽ 

ὅτι συνῆλϑε καὶ συνέπνευσεν εἰς τὰς τῶν παρ᾽ ἅπα- 

σιν ἀδομένων ψυχάς, Πυϑαγόρου καὶ Σωκράτους καὶ 
Πλάτωνος καὶ τῶν ὅσοι δόξης ἀειμνήστου τετυχή- 

χασιν. εὔδαιμον μὲν οὖν καὶ ϑεοφιλὲς εἴ τῷ ταῦτα 

πόντα ϑεῶν τις ἀπέδωκεν. εἰ δέ τις οἴεται τοὺς 

οὐκ εὖ πεφυκότας μαϑήσεως καὶ μελέτης τυχόντας 

ὀρϑῆς πρὸς ἀρετὴν οὐκ ἂν τὴν τῆς φύσεως ἐλάττω- 

σιν εἰς τοὐνδεχόμενον ἀναδραμεῖν, ἴστω πολλοῦ, μᾶλ- 

λον δὲ τοῦ παντὸς διαμαρτάνων. φύσεως μὲν γὰρ 
ἀρετὴν διαφϑείρει δαϑυμία, φαυλότητα δ᾽ ἐπανορϑοῖ 

διδαχή" καὶ τὰ μὲν ῥάδια τοὺς ἀμελοῦντας φεύγει, 
τὰ δὲ χαλεπὰ ταῖς ἐπιμελείαις ἁλίσκεται. καταμόϑοις 

11 τὸν Δαα. Η 16 ἂν Δαα. ἘΤΡΘΥῸ5 28 ἀναδρα. 
μεῖν] ἀναλαβεῖν ὙΥ 

1 

Β 

1) 
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δ᾽ ἂν ὡς ἀνύσιμον πρᾶγμα καὶ τελεσιουργὸν ἐπιμέ- 

λεια καὶ πόνος ἐστίν. ἐπὶ πολλὰ τῶν γιγνομένων 
3. , ΄΄ Ν Ἁ [γ4 , ’ὔ ἐπιβλέψας. σταγόνες μὲν γὰρ ὕδατος πέτρας κοιλαΐί- 
νουσι, σίδηρος δὲ καὶ χαλκὸς ταῖς ἐπαφαῖς τῶν χει- 

ρῶν ἐχτρίβονται, οἱ δ᾽ ἁρμάτειοι τροχοὶ τόνῳ καμ-ὅ 
“ 3 2.ϑ»βῴ,.ν ᾿, , Ἁ 3 2 - , ΕΙ 

φϑέντες οὐδ᾽ ἂν εἴ τι γένοιτο τὴν ἐξ ἀρχῆς δύναιντ 

ἀναλαβεῖν εὐθυωρίαν" τάς γὲ μὴν καμπύλας τῶν 
[ν -» ν 3 ῇ 3 ΄, 9 ᾿ 

ὑποκριτῶν βακτηρίας ἀπευϑύνειν ἀμήχανον, ἀλλὰ 
}Ὶ οἱ , - ΄ “Ὁ Ξ Ἁ Α 2 ἣἝ 

τὸ παρὰ φύσιν τῷ πόνῳ τοῦ κατὰ φύσιν ἐγένετο 
χρεῖττον. καὶ μόνα ἄρα ταῦτα τὴν τῆς ἐπιμελείας 10 
ἰσχὺν διαδείκνυσιν ; οὔκ, ἀλλὰ καὶ μυρί᾽ ἐπὶ μυρίοις. 

ἘἙ ἀγαϑὴ γῆ πέφυκεν" ἀλλ᾽ ἀμεληϑεῖσα χερσεύεται. καὶ 
[κς -“ 4 ’ ᾽ ’,’ 4 - 2 

ὅσῳ τῇ φύσει βελτίων ἐστί. τοσούτῳ μᾶλλον ἐξαρ- 

γηϑεῖσα δι᾿ ἀμέλειαν ἐξαπόλλυται. ἀλλ᾽ ἔστι τις. 
ἀπόκροτος καὶ τραχυτέρα τοῦ δέοντος" ἀλλὰ γεωργη- 15 

ϑεῖσα παραυτίκα γενναίους καρποὺς ἐξήνεγκε. ποῖα 

δὲ δένδρα οὐκ ὀλιγωρηϑέντα μὲν στρεβλὰ φύεται 

καὶ ἄκαρπα καϑίσταται. τυχόντα δ᾽ ὀρϑῆς παιδαγω- 

γίας ἔγκαρπα γίγνεται καὶ τελεσφόρα; ποία δὲ σώ- 

ματος ἰσχὺς οὐκ ἐξαμβλοῦται καὶ καταφϑίένει δι᾽ 30 

ἀμέλειαν καὶ τρυφὴν καὶ καχεξίαν; τίς δ᾽ ἀσϑενὴς 
φύσις οὐ τοῖς γυμνασαμένοις καὶ καταϑλήσασι πλεῖ- 

Β στον εἰς ἰσχὺν ἐπέδωκε; τίνες δ᾽ ἵπποι καλῶς πωλο- 

δαμνηϑέντες οὐκ εὐπειϑεῖς ἐγένοντο τοῖς ἀναβάταις; 

τίνες δ᾽ ἀδάμαστοι μείναντες οὐ σχληραύχενες καὶ 3ὅ 
ϑυμοειδεῖς ἀπέβησαν; καὶ τί δεῖ τἄλλα ϑαυμάζξειν, 

ὅπου γε τῶν ϑηρίων τῶν ἀγριωτάτων δρῶμεν πολλὰ 

10 καὶ μόνα ἄρα] μόνα ἄρα Ἡ 11 ἀλλὰ καὶ] ἀλλὰ Η 
14 ἀλλ᾽ ἔστι) ἔστι Ἡ 
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καὶ τιϑασευόμενα καὶ χειροήϑη γιγνόμενα τοῖς πό- 

ψοίο; εὖ δὲ χαὶ ὁ Θετταλὸς ἐρωτηϑεὶς τίνες εἰσὶν οἵ 

10 

20 

ἠπιώτατοι Θετταλῶν. ἔφη “οἵ παυόμενοι πολεμεῖν᾽. 

χαὶ τί δεῖ τὰ πολλὰ λέγειν; καὶ γὰρ τὸ ἦϑος ἔϑος 

ἐστὶ πολυχρόνιον, καὶ τὰς ἠϑικὰς ἀρετὰς ἐθικὰς ἄν 

τις λέγῃ. οὐκ ἄν τι πλημμελεῖν δόξειεν. ἑνὶ δὲ περὶ 
τούτων ἔτι παραδείγματι χρησάμενος ἀπαλλάξομαι 

τοῦ ἔτι περὶ αὐτῶν μηκύνειν. “υκοῦργος γὰρ ὁ τῶν 

“ακεδαιμονέων νομοϑέτης δύο σκύλακας τῶν αὐτῶν 

γονέων λαβὼν οὐδὲν ὁμοίως ἀλλήλοις ἤγαγεν. ἀλλὰ 

τὸν μὲν λίχνον ἀπέφηνε καὶ σινάμωρον. τὸν δ᾽ ἐξ- 

ἰχνεύειν καὶ ϑηρᾶν δυνατόν. εἶτά ποτε τῶν “ακεδαι- 

μονίων εἰς ταὐτὸ συνειλεγμένων. ᾿μεγάλη τοι ῥοπὴ - 

πρὸς ἀρετῆς κύησίν ἐστιν ἄνδρες" ἔφησε ““ακεδαι- 
μἱόνιοι καὶ ἔϑη καὶ παιδεῖαι καὶ διδασκαλίαι καὶ 

βίων ἀγωγαί, καὶ ἐγὼ ταῦϑ᾽ ὑμῖν αὐτίκα δὴ μάλα 

ποιήσω φανερά᾽. εἶτα προσαγαγὼν τοὺς δύο σκύλα- 
κα διαφῆκε, καταϑεὶς εἰς μέσον λοπάδα καὶ λαγωὸν 
χατευϑὺ τῶν σκυλάκων. καὶ ὃ μὲν ἐπὶ τὸν λαγωὸν 

ἧξεν, ὃ δ᾽ ἐπὶ τὴν λοπάδα ὥρμησε. τῶν δὲ 4ακε- 
δαιμονίων οὐδέπω συμβαλεῖν ἐχόντων τί ποτ᾽ αὐτῷ 

τοῦτο δύναται καὶ τί βουλόμενος τοὺς σκύλακας 

ἐπεδείκνυεν. “οὗτοι γονέων ἔφη τῶν αὐτῶν ἀμφό- 

τεροι. διαφόρου δὲ τυχόντες ἀγωγῆς ὁ μὲν λίχνος 

55 ὁ δὲ ϑηρευτὴς ἀποβέβηκε᾽. καὶ περὶ μὲν ἐθῶν καὶ 
βίων ἀρκείτω ταῦτα. 

ὅ, Περὶ δὲ. τροφῆς ἐχόμενον ἂν εἴη λέγειν. δεῖ 

4 ἔϑος δαα., Χγ]ΘΔΠ θυ 11 σον. ἸΔΟΟΌΒΙαΒ: σινάμορον 
14 κτῆσιν Ὗ 
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δέ. ὡς ἐγὼ ἂν φαίην, αὐτὰς τὰς μητέρας τὰ τέκνα 
τρέφειν καὶ τούτοις τοὺς μαστοὺς ὑπέχειν. συμπα- 
ϑέστερόν τε γὰρ ϑρέψουσι καὶ διὰ πλείονος ἐπιμε- 

λείας. ὡς ἂν ἔνδοϑεν καὶ τὸ δὴ λεγόμενον ἐξ ὀνύ- 

χὼν ἀγαπῶσαι τὰ τέκνα. αἱ τίτϑαι δὲ καὶ αἷ τροφοὶ 
τὴν εὔνοιαν ὑποβολιμαίαν καὶ παρέγγραπτον ἔχου- 

σιν, ἅτε μισϑοῦ φιλοῦσαι. δηλοῖ δὲ καὶ ἣ φύσις ὅτι 
δεῖ τὰς μητέρας ἃ γεγεννήκασιν αὐτὰς τιτϑεύειν καὶ 

τρέφειν" διὰ γὰρ τοῦτο παντὶ ξώῳ τεκόντι τὴν ἐκ 

τοῦ γάλακτος τροφὴν ἐχορήγησε. σοφὸν δ᾽ ἄρα καὶ 

ἡ πρόνοια" διττοὺς ἐνέϑηκε ταῖς γυναιξὶ τοὺς μα- 

στούς. ἵνα, κἂν εἰ δίδυμα τέκοιεν, διττὰς ἔχοιεν 
τὰς τῆς τροφῆς πηγάς. χωρὶς δὲ τούτων εὐνούστεραι 

σι 

τυ 

τοῖς τέκνοις γίγνοιντ᾽ ἂν καὶ φιλητικώτεραι. καὶ μὰ. 

Ζὦ οὐκ ἀπεικότως" ἣ συντροφία γὰρ ὥσπερ ἐπιτό- 

νιόν ἐστι τῆς εὐνοίας. καὶ γὰρ τὰ ϑηρία τῶν συν- 

τρεφομένων ἀποσπώμενα ταῦτα ποϑοῦντα φαίνεται. 
μάλιστα μὲν οὖν ὅπερ ἔφην αὐτὰς πειρατέον τὰ 
τέκνα τρέφειν τὰς μητέρας᾽ εἰ δ᾽ ἄρ᾽ ἀδυνάτως ἔχοιεν 
αἰ φὰς ΄ ἢ ’ ΤΩΡ ᾿ " Ξ . ἢ διὰ σώματος ἀσϑένειαν (γένοιτο γὰρ ἄν τι καὶ 

τοιοῦτον) ἢ πρὸς ἑτέρων τέκνων σπεύδουσαι γένεσιν, 
ἀλλὰ τάς γε τίτϑας καὶ τὰς τροφοὺς οὐ τὰς τυχού- 

Ἑ σας ἀλλ᾽ ὡς ἔνι μάλιστα σπουδαίας δοκιμαστέον ἐστί. 
πρῶτον μὲν τοῖς ἤϑεσιν ᾿Ελληνίδας. ὥσπερ γὰρ τὰ 

μέλη τοῦ σώματος εὐθὺς ἀπὸ γενέσεως πλάττειν τῶν 
, 9 » 7 σ᾽ [κ χῷῳ». κϑν ΦΑ ϑὸ ᾿" δ - τέχνων ἀναγκαῖόν ἐστιν, ἵνα ταῦτ᾽ ὀρϑὰ καὶ ἀστραβῆ 

φύηται, τὸν αὐτὸν τρόπον ἐξ ἀρχῆς τὰ τῶν τέκνων 

10 σοφῶς Η 12 κἂν ΒΟΥΡ81: καὶ 16 καὶ γὰρ] Χο- 
ΘΟΡΒ. Ογτορ. Π 1 18 22 καὶ τὰς Ἡ: καὶ 
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25 

ΒΡ ΨΨΨΌΨῃΨΨΟ Ο 
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ἤϑη ῥυϑμίξειν προσήκει. εὔπλαστον γὰρ καὶ ὑγρὸν 

ἡ νεότης. καὶ ταῖς τούτων ψυχαῖς ἁπαλαῖς ἔτι τὰ 

μαϑήματα ἐντήκεται" πᾶν δὲ τὸ σκληρὸν χαλεπῶς 

μαλάττεται. καϑάπερ γὰρ σφραγῖδες τοῖς ἁπαλοῖς 

ὅ ἐναπομάττονται κηροῖς, οὕτως αἵ μαϑήσεις ταῖς τῶν 

ἔτι παιδίων ψυχαῖς ἐναποτυποῦνται. καί μοι δοκεῖ 

Πλάτων ὃ δαιμόνιος ἐμμελῶν παραινεῖν ταῖς τίτϑαις 

μηδὲ τοὺς τυχόντας μύϑους τοῖς παιδίοις λέγειν, ἵνα 

μὴ τὰς τούτων ψυχὰς ἐξ ἀρχῆς ἀνοίας καὶ διαφϑορᾶς 

.ιὸ ἀναπίμπλασθαι συμβαίνῃ. κινδυνεύει δὲ καὶ Φωκυ- 

λέδης ὃ ποιητὴς καλῶς παραινεῖν λέγων 
ἱχρὴ παῖδ᾽ ἔτ᾽ ἐόντα 

καλὰ διδάσκειν ἔργα. 

0. Οὐ τοίνυν οὐδὲ τοῦτο παραλιπεῖν ἄξιόν ἐστιν. 

15 ὅτι καὶ τὰ παιδία τὰ μέλλοντα τοῖς τροφίμοις ὑπη- 

ρετεῖν καὶ τούτοις σύντροφα γίγνεσθαι ξητητέον 

πρώτιστα μὲν σπουδαῖα τοὺς τρόπους, ἔτι μέντοι 

“Ελληνικὰ καὶ περίτρανα λαλεῖν, ἵνα μὴ συναναχρων- 

νύμενοι βαρβάροις καὶ τὸ ἦϑος μοχϑηροῖς ἀποφέ- 
30 ρωνταί τι τῆς ἐκείνων φαυλότητος. καὶ οἵ παροιμια- 

ζόμενοι δέ φασιν οὐκ ἀπὸ τρόπου λέγοντες, ὅτι “ἂν 
χωλῷ παροικήσῃς, ὑποσκάξειν μαϑήσῃ᾽. 

{. ᾿Επειδὰν τοίνυν ἡλικίαν λάβωσιν ὑπὸ παιδα- 

γωγοῖς τετάχϑαι. ἐνταῦϑα δὴ πολλὴν ἐπιμέλειαν 

ε5 ἑχτέον ἐστὶ τῆς τούτων καταστάσεως. ὡς μὴ λάϑωσιν 

ἀνδραπόδοις ἢ βαρβάροις ἢ παλιμβόλοις τὰ τέκνα 

παραδόντες. ἐπεὶ νῦν γὲ τὸ γιγνόμενον πολλοῖς 

ὑπερκαταγέλαστόν ἔστι. τῶν γὰρ δούλων τῶν σπου- 

1 Πλάτων] Ἐθρ. ν. 817 Ὁ 12 χρὴ] ΒΕΟΙΡΈ. το. 2 Ρ. 115 

" 
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Β δαίων τοὺς μὲν γεωργοὺς ἀποδεικνύουσι. τοὺς δὲ 

ναυκλήρους τοὺς δ᾽ ἐμπόρους τοὺς δ᾽ οἰχονόμους 

τοὺς δὲ δανειστάς᾽ ὅ τι δ᾽ ἂν εὕρωσιν ἀνδράποδον 

οὐνόληπτον καὶ λίχνον, πρὸς πᾶσαν πραγματείαν 

ἄχρηστον, τούτῳ φέροντες ὑποβάλλουσι τοὺς υἱούς. 5 

δεῖ δὲ τὸν σπουδαῖον παιδαγωγὸν τοιοῦτον εἶναι 

τὴν φύσιν οἷόσπερ ἦν ὃ Φοίνιξ ὃ τοῦ ᾿Αχιλλέως 
παιδαγωγός. τὸ δὲ πάντων μέγιστον καὶ κυριώτατον 
τῶν εἰρημένων ἔρχομαι φράσων. διδασκάλους γὰρ 

ζητητέον τοῖς τέκνοις. οἱ καὶ τοῖς βίοις εἰσὺν ἀδιά- τὸ 
βλητοι καὶ τοῖς τρόποις ἀνεπίληπτοι καὶ ταῖς ἐμπει-- 

Ο ρέαις ἄριστοι" πηγὴ γὰρ καὶ ῥίζα καλοκαγαϑίας τὸ 

νομίμου τυχεῖν παιδείας. καὶ καϑάπερ τὰς χάρακας 
οὗ γεωργοὶ τοῖς φυτοῖς παρατιϑέασιν. οὕτως οἵ νό-᾿ 

μιμοι τῶν διδασκάλων ἐμμελεῖς τὰς ὑποϑήκας καὶ τ 

παραινέσεις παραπηγνύουσι τοῖς νέοις. ἵν᾽ ὀρθὰ τού- 
τῶν βλαστάνῃ τὰ ἤϑη. νῦν δέ τις κἂν καταπτύσειε 
τῶν πατέρων ἐνίων, οἵτινες πρὶν δοκιμάσαι τοὺς μέλ- 

λοντας διδάσκειν, δι᾽ ἄγνοιαν, ἔσϑ' ὅτε καὶ δι᾽ ἀπειρίαν, 
ἀνθρώποις ἀδοκίμοις καὶ παρασήμοις ἐγχειρίξουσι 30 

τοὺς παῖδας. καὶ οὔπω τοῦτ᾽ ἐστὶ καταγέλαστον εἰ 

δι᾿ ἀπειρίαν αὐτὸ πράττουσιν, ἐκεῖνο δ᾽ ἐσχάτως 
Ὁ ἄτοπον. τὸ ποῖον; ἑνίοτε γὰρ εἰδότες, αἰσϑόμενοι 

δὲ χαὶ ἄλλων αὐτοῖς τοῦτο λεγόντων. τὴν ἐνίων τῶν 

παιδευτῶν ἀπειρίαν ἅμα καὶ μοχϑηρίαν, ὅμως τού- 35 

τοις ἐπιτρέπουσι τοὺς παῖδας, οἵ μὲν ταῖς τῶν ἀρε- 

σκευομένων ἡττώμενοι κολακείαις, εἰσὶ δ᾽ οἱ καὶ 

ὅ τηϑ]}τὴ τοὺς υἱεῖς 17 κἂν Η: καὶ 19 ἔσϑ᾽ 1 ἔστι 
δ. Ἢ 28 αἰσθόμενοι δὲ καὶ ἄλλων 5Βογῖρθ1: αἰσϑομένοις 
μᾶλλον. ἘΠ πδθο οὐ αὐτοῖς τοῦτο λεγόντων οχρυμπχι Η 
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δεομένοις χαριζόμενοι φίλοις. παρόμοιον ποιοῦντες 

ὥσπερ ἂν εἴ τις τῷ σώματι κάμνων τὸν σὺν ἐπι- 
στήμῃ δυνηϑέντ᾽ ἂν σῶσαι παραλιπών, φίλῳ χαρι- 
ξόμενος τὸν" δι᾽ ἀπειρίαν ἀπολέσαντ᾽ ἂν αὐτὸν προέ- 

5. λοιτο, ἢ ναύκληρον τὸν ἄριστον ἀφεὶς τὸν χείριστον 
δοχιμάσειε φίλου δεηϑέντος. Ζεῦ καὶ ϑεοὶ πάντες, 

πατήρ τις καλούμενος πλείω λόγον τῆς τῶν δεομέ- Ε 

νῶν ποιεῖται χάριτος ἢ τῆς τῶν τέχνων παιδεύσεως: 

εἶτ᾽ οὐκ εἰκότα πολλάκις Σωκράτης ἐχεῖνος ὁ παλαιὸς 

10 ἔλεγεν. ὅτι εἴπερ ἄρα δυνατὸν ἦν, ἀναβάντα ἐπὶ τὸ 
μετεωρότατον τῆς πόλεως ἀνακραγεῖν μέρος “ὦ ἄν- 

ϑοῶώποι, ποῖ φέρεσϑε. οἵτινες χρημάτων μὲν κτήσεως 
πέρι πᾶσαν ποιεῖσϑε σπουδήν. τῶν δ᾽ υἱέων. οἷς 
ταῦτα καταλείψετε. μικρὰ φροντίζετε:᾽ τούτοις δ᾽ ἂν 

15 ἔγωγε προσϑείην ὅτι οἱ τοιοῦτοι πατέρες παραπλή- 

σιον ποιοῦσιν. οἷον εἴ τις τοῦ μὲν ὑποδήματος φρον- 

τίξζοι. τοῦ δὲ ποδὸς ὀλιγώρως ἔχοι. πολλοὶ δ᾽ εἰς 

τοσοῦτο τῶν πατέρων προβαίνουσι φιλαργυρίας ἅμα 

καὶ μισοτεκνίας, ὥσϑ'᾽ ἵνα μὴ πλείονα μισϑὸν τελέ- 

80 σειαν. ἀνθρώπους τοὺς μηδενὸς τιμίους αἱροῦνται 

τοῖς τέκνοις παιδευτάς. εὔωνον ἀμαϑίαν διώκοντες. 

ἧ καὶ ᾿Δρίστιππος οὐκ ἀκόμψως ἀλλὰ καὶ πάνυ 
ἀστείως ἐπέσκωψε τῷ λόγῳ πατέρα νοῦ καὶ φρενῶν 
χενόν. ἐρωτήσαντος γάρ τινος αὐτὸν πόσον αἰτοίη 

85 μισϑὸν ὑπὲρ τῆς τοῦ τέκνου παιδεύσεως, ὑχιλίας᾽ 

ἔφησε 'δραχμάς. τοῦ δ᾽ “ἩΗράκλειο᾽ εἰπόντος. “ὡς 
ὑπέρπολυ τὸ αἴτημα" δύναμαι γὰρ ἀνδράποδον χι- 
λίων πρίασϑαι᾽, ἱτοιγαροῦν᾽ εἶπε “δύο ἕξεις ἀνδρά- ὅ 

9 Σωκράτης] ΡΙαὐ. ΟἸ1 . ν». 4017 ἃ 
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ποδα, καὶ τὸν υἱὸν καὶ ὃν ἂν πρίῃ᾽. τὸ δ᾽ ὅλον 
πῶς οὐχ ἄτοπον τῇ μὲν δεξιᾷ συνεϑίζειν τὰ παιδία 

δέχεσθαι τὰς τροφάς. κἂν εἰ προτείνειε τὴν ἀριστε- 

ράν. ἐπιτιμᾶν. μηδεμίαν δὲ ποιεῖσϑαι πρόνοιαν τοῦ 

λόγων ἐπιδεξίων καὶ νομίμων ἀ"ούειν; τί οὖν συμ- 

βαίνει τοῖς ϑαυμαστοῖς πατράσιν. ἐπειδὰν κακῶς μὲν 

ϑοέψωσι κακῶς δὲ παιδεύσωσι τοὺς υἱεῖς, ἐγὼ φράσω. 

ὅταν γὰρ εἰς ἄνδρας ἐγγραφέντες τοῦ μὲν ὑγιαί- 

ψνοντος καὶ τεταγμένου βίου καταμελήσωσιν, ἐπὶ δὲ 

τὰς ἀτάχτους καὶ ἀνδραποδώδεις ἡδονὰς ἑαυτοὺς 

χρημνίσωσι. τότε δὴ μεταμέλονται τὴν τῶν τέκνων 

προδεδωχότες παιδείαν. ὅτ᾽ οὐδὲν ὄφελος, τοῖς ἐχεί- 

νῶν ἀδικήμασιν ἀδημονοῦντες. οἵ μὲν γὰρ αὐτῶν 
χόλακας καὶ παρασίτους ἀναλαμβάνουσιν. ἀνθρώπους 
ἀσήμους καὶ καταράτους καὶ τῆς νεότητος ἀνατρο- 

πέας καὶ λυμεῶνας. οἱ δέ τινες ἑταίρας καὶ χαμαι- 
τύπας λυτροῦνται σοβαρὰς καὶ πολυτελεῖς, οἵ δὲ 

κατοψοφαγοῦσιν. οἱ δ᾽ εἰς κύβους καὶ κώμους ἐξο- 

χκέλλουσιν, ἤδη δέ τινες καὶ τῶν νεανικωτέρων ἅπτον- 

ται καχῶν, μοιχεύοντες καὶ οἰκοφϑοροῦντες καὶ μίαν 

ἡδονὴν ϑανάτου τιμώμενοι. φιλοσοφία δ᾽ ὁμιλήσαν- 
τες οὗτοι οὐ τοιούτοις ἴσως πράγμασιν ἑξαυτοὺς ἂν 

καταπειϑεῖς παρέσχοντο. καὶ τό γε παράγγελμα τοῦ 

Διογένους ἔμαϑον ἄν. ὃς φορτικῶς μὲν τοῖς ῥήμα- 

σιν ἀληϑῶς δὲ τοῖς πράγμασι παραινεῖ καί φησιν 

“εἴσελθε εἰς πορνεῖον παῖ, ἵνα μάϑῃς ὅτι τῶν 
ἀναξίων τὰ τίμια οὐδὲν διαφέρει". 

8 κἂν προτείνῃ ΗοΥ  ΠπΠπ8 εἰ Δααται 1ὅ παρασή- 
μους Η 19 ἥψαντο Η 20 οἰκοφϑοροῦντες ὟΥ : κιττο- 
φοροῦντες 20 παῖ Οοθοίαβ: που 

10 

18 

20 

25 
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8. ΖΣιυυνελὼν τοίνυν ἐγώ φημι (καὶ χρησμολογεῖν 

“μᾶλλον ἢ παραινεῖν δόξαιμ᾽ ἂν εἰκότως) ὅτι ἕν πρῶ- 

τον καὶ μέσον καὶ τελευταῖον ἐν τούτοις χεφάλαιον 
ἀγωγὴ σπουδαία καὶ παιδεία νόμιμός ἐστι, καὶ ταῦτα 

5 φορὰ καὶ συνεργὰ πρὸς ἀρετὴν καὶ πρὸς εὐδαιμο- 

νίαν φημί. καὶ τὰ μὲν ἄλλα τῶν ἀγαϑῶν ἀνϑρώ- 
πινα καὶ μικρὰ καὶ οὐκ ἀξιοσπούδαστα καϑέστηκεν. 

εὐγένεια καλὸν μέν, ἀλλὰ προγόνων ἀγαϑόν. πλοῦ- 

τος δὲ τίμιον μέν, ἀλλὰ τύχης κτῆμα, ἐπειδὴ τῶν 

ὸ μὲν ἐχόντων πολλάκις ἀφείλετο, τοῖς δ᾽ οὐκ ἐλπίσασι 
φέρουσα προσήνεγκε, καὶ ὃ πολὺς πλοῦτος σχοπὸὺς 

ἔχκειται τοῖς βουλομένοις βαλλάντια τοξεύειν, κα- 

κούργοις οἰχέταις καὶ συκοφάνταις, καὶ τὸ μέγιστον, 
ὅτι καὶ τοῖς πονηροτάτοις μέτεστι. δόξα γε μὴν 

16 σεμνὸν μέν, ἀλλ᾽ ἀβέβαιον. κάλλος δὲ περιμάχητον 
μέν, ἀλλ᾽ ὀλιγοχρόνιον. ὑγίεια δὲ τίμιον μέν, ἀλλ᾽ 
εὐμετάστατον. ἰσχὺς δὲ ξηλωτὸν μέν, ἀλλὰ νόσῳ 
εὐάλωτον καὶ γήρα. τὸ δ᾽ ὅλον εἴ τις ἐπὶ τῇ τοῦ 

σώματος δώμῃ φρονεῖ. μαϑέτω γνώμης διαμαρτάνων. 

20 πόστον γάρ ἐστιν ἰσχὺς ἀνθρωπίνη τῆς τῶν ἄλλων 

ξῴώων δυνάμεως; λέγω δ᾽ οἷον ἐλεφάντων καὶ ταύρων 

καὶ λεόντων. παιδεία δὲ τῶν ἐν ἡμῖν μόνον ἐστὶν 

ἀϑάνατον καὶ ϑεῖον. καὶ δύο τὰ πάντων ἐστὶ κυριώ- 
τατα ἐν ἀνθρωπίνῃ φύσει. νοῦς καὶ λόγος. καὶ ὃ 

2 μὲν νοῦς ἀρχικός ἐστι τοῦ λόγου, ὁ δὲ λόγος ὑπηρε- 

τικὸς τοῦ νοῦ. τύχῃ μὲν ἀνάλωτος, συκοφαντίᾳ δ᾽ 

ἀναφαίρετος, νόσῳ δ᾽ ἀδιάφϑορος. γήρα δ᾽ ἀλύμαν- 
τος. μόνος γὰρ ὃ νοῦς παλαιούμενος ἀνηβᾷ, καὶ ὃ 

18 μὲν δΔαα. Η 19 μέγα φρονεῖ ΗἸΥΒΟΠΙΡΊΙ5 
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χρόνος τἄλλα πάντ᾽ ἀφαιρῶν τῷ γήρᾳ προστίϑησι 
τὴν ἐπιστήμην. ὅ γε μὴν πόλεμος χειμάρρου δίκην 

πάντα σύρων καὶ πάντα παραφέρων μόνην οὐ δύ- 

ναται παιδείαν παρελέσϑαι. καί μοι δοκεῖ Στίλπων 

ὁ Μεγαρεὺς φιλόσοφος ἀξιομνημόνευτον ποιῆσαι ἀπό- ὅ 

χρισιν, ὅτε Ζημήτριος ἐξανδραποδισάμενος τὴν πόλιν 

εἰς ἔδαφος κατέβαλε καὶ τὸν Στίλπωνα ἤρετο μή τι 

ἀπολωλεκὼς εἴη. καὶ ὅς “οὐ δῆτα᾽ εἶπε, πόλεμος 
6 γὰρ οὐ λαφυραγωγεῖ ἀρετήν. σύμφωνος δὲ καὶ 
συνῳδὸς καὶ ἡ Σωκράτους ἀπόκρισις ταύτῃ φαίνεται. το’ 

καὶ γὰρ οὗτος ἐρωτήσαντος αὐτόν μοι δοχεῖ Γοργίου 

ἣν ἔχει περὶ τοῦ μεγάλου βασιλέως ὑπόληψιν καὶ εἰ 

νομίζει τοῦτον εὐδαίμονα εἶναι, “οὐκ οἶδ᾽ ̓  ἔφησε 
ἱπῶς ἀρετῆς καὶ παιδείας ἔχει", ὡς τῆς εὐδαιμονίας 

ἐν τούτοις. οὐκ ἐν τοῖς τυχηροῖς ἀγαϑοῖς κειμένης. 15: 

9. Ὥσπερ δὲ παραινῶ τῆς παιδείας τῶν τέκνων 

μηδὲν ποιεῖσϑαι προὐργιαίτερον. οὕτως αὖ πάλιν 

φημὶ δεῖν τῆς ἀδιαφϑόρου καὶ ὑγιαινούσης ἔχεσθαι, 

τῶν δὲ πανηγυρικχῶν λήρων ὡς πορρωτάτω τοὺς 

Β υἱεῖς ἀπάγειν. τὸ γὰρ τοῖς πολλοῖς ἀρέσκειν τοῖς 30 

σοφοῖς ἐστιν ἀπαρέσκειν. μαρτυρεῖ δέ μου τῷ λόγῳ 

καὶ Εὐριπίδης λέγων 
3. ον ᾿ἐγὼ δ᾽ ἄκομψος εἰς ὄχλον δοῦναι λόγον. 

εἰς ἥλικας δὲ κὠλίγους σοφώτερος. 

ἔχει δὲ μοῖραν καὶ τόδ᾽" οἵ γὰρ ἐν σοφοῖς 5356 

φαῦλοι παρ᾽ ὄχλῳ μουσικώτεροι λέγειν᾽. 

ὁρῶ δ᾽ ἔγωγε τοὺς τοῖς συρφετώδεσιν ὄχλοις ἀρεστῶς 

ὅ ποιήσασϑαι ἢ [0 Σωκράτους] ΡΙαῦ. αοτρ. Ῥ». 410 6 
28 Επτ. ΗΠΡΡ. 986 2ὅ ἔχει δὲ μοῖραν καὶ τόδ᾽ δα. 6χ 
ϑοάρθῃ Η 
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καὶ κεχαρισμένως ἐπιτηδεύοντας λέγειν καὶ τὸν βίον 
ὡς τὰ πολλὰ ἀσώτους καὶ φιληδόνους ἀποβαίνοντας. 

χαὶ νὴ 4 εἰκότως. εἰ γὰρ ἄλλοις ἡδονὰς παρα- 

σκευάξοντες ἀμελοῦσι τοῦ καλοῦ, σχολῇ γ᾽ ἂν τῆς 

5 ἰδίας ἡδυπαϑείας καὶ τρυφῆς ὑπεράνω τὸ ὀρϑὸν καὶ 

ὑγιὲς ποιήσαιντο ἢ τὸ σῶφρον ἀντὶ τοῦ τερπνοῦ 
διώξαιεν. πρὸς δὲ τούτοις τί ἂν τοὺς παῖδας ὃ ἢ 

χαλὸν γάρ τοι μηδὲν εἰκῆ μήτε λέγειν μήτε πράτ- 

τειν, καὶ κατὰ τὴν παροιμίαν ᾿χαλεπὰ τὰ καλά΄. οἵ 
τὸ δ΄ αὐτοσχέδιον τῶν λόγων πολλῆς εὐχερείας καὶ 

ῥαδιουργίας εἰσὶ πλήρεις, οὔϑ᾽ ὅϑεν ἀρχτέον οὔϑ᾽ 

ὅπου παυστέον ἐστὶν εἰδότων. χωρὶς δὲ τῶν ἄλλων 
πλημμελημάτων οἱ ἂν ἐκ τοῦ παραχρῆμα λέγωσιν, 

εἰς ἀμετρίαν δεινὴν ἐχπίπτουσι καὶ πολυλογίαν. σκέ- 

τό ψις δ᾽ οὐκ ἐᾷ τῆς ἱκνουμένης συμμετρίας τὸν λόγον 

ἐκπίπτειν. ὃ Περικλῆς. “ὡς ἡμῖν ἀκούειν παραδέδο- 

ται᾽, καλούμενος ὑπὸ τοῦ δήμου πολλάκις οὐχ ὑπή- 

χουσε. λέγων ἀσύντακτος εἶναι. ὡσαύτως δὲ καὶ 

Ζημοσϑένης ζηλωτὴς τῆς τούτου πολιτείας γενόμενος 

50 χαλούντων αὐτὸν τῶν ᾿“ϑηναίων σύμβουλον ἀντέ- 

βαινεν “οὐ συντέταγμαι᾽ λέγων. καὶ ταῦτα μὲν ἴσως 

ἀδέσποτός ἔστι καὶ πεπλασμένη παράδοσις" ἐν δὲ τῷ 

κατὰ Μειδίου τὴν τῆς σκέψεως ὠφέλειαν ἐναργῶς 
παρίστησι. φησὶ γοῦν ᾿ἐγὼ δ᾽ ἐσκέφϑαι μὲν ὦ ἄν- 

9ὅ δρες ᾿Δϑηναῖοι φημὶ κοὐχ ἂν ἀρνηϑείην καὶ μεμε- 
λετηκέναι γ᾽ ὡς ἐνῆν μάλιστ᾽ ἐμοί, καὶ γὰρ ἂν 

12 ὕπου 5011051: ὅποι 16 ὡς --- παραδέδοται] Ὁ) 6- 
τηοϑῦῃ. Ὁ. 641, 84 28 κατὰ Μειδίου] ». ὅ16,17 24 ἄν- 
δρες δαα, Η 2ὅ καὶ μεμελετηκέναι 1)οτηοπύμοθηθβ: κατα- 
μεμελετηκέναι 
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ἄϑλιος ἦν, εἰ τοιαῦτα παϑὼν καὶ πάσχων ἠμέλουν 
Ἑ ὧν περὶ τούτων ἐρεῖν ἔμελλον πρὸς ὑμᾶς᾽. τὸ δὲ 

δεῖν παντάπασιν ἀποδοκιμάξειν τῶν λόγων τὴν ἕτοι- 

μότητα ἢ πάλιν αὖ ταύτην οὐκ ἐπ᾽ ἀξίοις ἀσκεῖν 
οὐ φαίην ἂν ἔγωγε. ἀλλ᾽ ὡς ἐν φαρμάχου μοίρᾳ 

τοῦτο ποιητέον ἐστί. μέχρι δὴ τῆς τῶν ἀνδρῶν 

ἡλικίας οὐδὲν ἐκ τοῦ παρατυχόντος ἀξιῶ λέγειν» 
9 2 ο᾽ ρ , Ἁ ’ Ἑ -“ -- 

ἀλλ᾽ ὅταν τις ῥιζώσῃ τὴν δύναμιν, τότε τοῦτον τῶν 
- ῇ 2 Α "»"» ΄ 

καιρῶν καλούντων ἑλευϑεριάξειν τοῖς λόγοις προῦσ- 

ἤχει. ὥσπερ γὰρ οἱ πολὺν χρόνον δεϑέντες κἂν εἰ 
Ε λυϑεῖεν ὕστερον. ὑπὸ τῆς πολυχρονίου τῶν δεσμῶν 

-.Ἰ 

συνηϑείας οὐ δυνάμενοι βαδίζειν ὑποσκελίξονται., 

τὸν αὐτὸν τρόπον οἱ πολλῷ χρόνῳ τὸν λόγον σφίγ- 
ἕαντες, κἂν εἴ ποτὲ ἐκ τοῦ παραχρῆμα δεήσειεν 

εἰπεῖν, οὐδὲν ἧττον τὸν αὐτὸν τῆς ἑρμηνείας χαρα- 

κτῆρα φυλάττουσι. τὸ δ᾽ ἔτι παῖδας ὄντας ἐᾶν ἐπὶ 

καιροῦ λέγειν ματαιολογίας τῆς ἐσχάτης αἴτιον χαϑί-. 

σταται. ζωγράφος φασὶν ἄϑλιος ᾿Δπελλῇ δείξας 

εἰχόνα ἱταύτην᾽ ἔφη “νῦν γέγραφα. ὃ δὲ καὶ ἣν μὴ 
λέγῃς εἶπεν “οἶδ᾽ ὅτι ταχὺ γέγραπται: ϑαυμάξω δὲ 
πῶς οὐχὶ τοιαύτας πλείους γέγραφας᾽. ὥσπερ τοίνυν 
(ἐπανάγω γὰρ πρὸς τὴν ἐξ ἀρχῆς τοῦ λόγου ὑπό- 

ϑεσιν)ὴ τὴν ϑεατρικὴν καὶ παρατράγωδον, οὕτως αὖ 

πάλιν καὶ τὴν σμικρολογίαν τῆς λέξεως καὶ ταπεί- 

νῶσιν παραινῶ διευλαβεῖσθαι καὶ φεύγειν. ἡ μὲν 

γὰρ ὑπέρογκος ἀπολίτευτός ἔστιν, ἡ δ᾽ ἰσχνὴ λίαν 
ἀνέχπληκτος. καϑάπερ δὲ τὸ σῶμα οὐ μόνον ὑγιεινὸν 

πρὸς ὑμᾶς Ἰάρηη: ἰδοῦσα 1 110 Υ]8 8 τοῦτον τῶν 
Ηρυπογάθπιβ: τοῦτον αὐὖ τῶν 10 εὖ δα. Η 19 κἂν 
εἰ μὴ λέγοις Ἡ 

ὅ 

10 

1ὅ 

20 

2 
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ἀλλὰ καὶ εὐεκτικὸν εἶναι χρή, καὶ τὸν λόγον ὡσαύ- Β 

τῶς οὐκ ἄνοσον μόνον ἀλλὰ καὶ εὔρωστον εἶναι δεῖ. 

τὸ μὲν γὰρ ἀσφαλὲς ἐπαινεῖται μόνον, τὸ δ᾽ ἐπικίν- 
᾿ , Χ ΚΝ ΑῚ ΄ , δυνον καὶ ϑαυμάζεται. τὴν αὐτὴν δὲ τυγχάνω γνώ- 

δ μὴν ἔχων καὶ περὶ τῆς ἐν τῇ ψυχῇ διαθέσεως. οὔτε 
γὰρ ϑρασὺν οὔτ᾽ ἄτολμον καὶ καταπλῆγα προσῆκεν 

εἶναι" τὸ μὲν γὰρ εἰς ἀναισχυντίαν, τὸ δ᾽ εἰς ἀνδρα- 

ποδωδίαν περιίσταται" ἔντεχνον δὲ Τὸ τὴν μέσην ἐν 
[4 ’, Φ " , ᾿) [2 μι 

ἅπασι τέμνειν ἐμμελές τε. βούλομαι δ΄. ξως ἔτι 

1ὸ μέμνημαι τῆς παιδείας, ὡς ἔχω δόξης περὶ αὐτῆς 

εἰπεῖν. ὅτι τὸν μονόκωλον λόγον πρῶτον μὲν ἀμου- 

σίας οὐ μικρὸν ποιοῦμαι τεκμήριον" ἔπειτα δὲ καὶ 

πρὸς τὴν ἄσκησιν ἁψίκορον καὶ πάντη ἀνεπίμονον 

εἶναι νομίζω. μονῳδία γὰρ ἐν ἅπασίν ἐστι πλή- 
΄ 

Χ , ῇ 
τό σμιίον καὶ πρόσαντες. ἣ δὲ ποικιλία τερπνόν, καϑά- 

περ κἀν τοῖς ἄλλοις ἅπασιν, οἷον ἀκούσμασιν ἢ 

ϑεάμασιν. 

10. Ζ4:εῖ τοίνυν τὸν παῖδα τὸν ἐλεύϑερον μηδε- 
" Ν - “ἷὔ -" , 2 ΄, 

νὸς μηδὲ τῶν ἄλλων τῶν καλουμένων ἐγκυκλίων 

20 παιδευμάτων μήτ᾽ ἀνήκοον μήτ᾽ ἀϑέατον ἐᾶν εἶναι. 

ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐκ παραδρομῆς μαϑεῖν ὡσπερεὶ γεύ- 
ματος ἕνεκεν (ἐν ἅπασι γὰρ τὸ τέλειον ἀδύνατον). 

τὴν δὲ φιλοσοφίαν πρεσβεύειν. ἔχω δὲ δι᾽ εἰκόνος 
παραστῆσαι τὴν ἐμαυτοῦ γνώμην" ὥσπερ γὰρ περι- 

5 πλεῦσαι μὲν πολλὰς πόλεις καλόν, ἐνοικῆσαι δὲ τῇ 
κρατίστῃ χρήσιμον ὁ ἢ ἀστείως δὲ καὶ Βίων ἔλεγεν 

ὁ φιλόσοφος ὅτι. ὥσπερ οὗ μνηστῆρες τῇ Πηνελόπῃ 

4 αὐτὴν Δα. Η 24 ὥσπερ γὰρ] ὡς ἄρα Η 26 ]δου- 
Πδτη 1ΠΘΙΟΟΥΙ 
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πλησιάξειν μὴ δυνάμενοι ταῖς ταύτης ἐμίγνυντο ϑὲε- 

ραπαίναις, οὕτω καὶ οὗ φιλοσοφίας μὴ δυνάμενοι 

κατατυχεῖν ἐν τοῖς ἄλλοις παιδεύμασι τοῖς οὐδενὸς 

ἀξίοις ἑαυτοὺς κατασχελετεύουσι.. διὸ δεῖ τῆς ἄλλης 

παιδείας ὥσπερ χεφάλαιον ποιεῖν τὴν φιλοσοφίαν. ὅ 

περὶ μὲν γὰρ τὴν τοῦ σώματος ἐπιμέλειαν διττὰς 

εὗρον ἐπιστήμας οἱ ἄνϑρωποι. τὴν ἰατρικὴν καὶ τὴν 

γυμναστικήν, ὧν ἡ μὲν τὴν ὑγίειαν, ἡ δὲ τὴν εὐ- 
εξίαν ἐντίϑησι. τῶν δὲ τῆς ψυχῆς ἀρρωστημάτων 
καὶ παϑῶν ἡ φιλοσοφία μόνη φάρμακόν ἔστι. διὰ τὸ 

γὰρ ταύτην ἔστι καὶ μετὰ ταύτης γνῶναι τί τὸ κα- 

λὸν τί τὸ αἰσχρόν. τί τὸ δίκαιον τί τὸ ἄδικον, τί 

Ε τὸ συλλήβδην αἱρετὸν τί τὸ φευχτόν᾽ πῶς ϑεοῖς πῶς 

γονεῦσι πῶς πρεσβυτέροις πῶς νόμοις πῶς ἀλλοτρίοις 

πῶς ἄρχουσι πῶς φίλοις πῶς γυναιξὶ πῶς τέκνοις 1 

πῶς οἰκέταις χρηστέον ἐστί ὅτι δεῖ ϑεοὺς μὲν σέ- 

βεσϑαι. γονέας δὲ τιμᾶν, πρεσβυτέρους αἰδεῖσϑαι. 

νόμοις πειϑαρχεῖν, ὄ ἢ ἄρχουσιν ὑπείκειν. φίλους 

ἀγαπᾶν. πρὸς γυναῖκας σωφρονεῖν. τέκνων στερκτι- 

κοὺς εἶναι. δούλους μὴ περιυβρίξειν" τὸ δὲ μέγιστον, 30 
μήτ᾽ ἐν ταῖς εὐπραγίαις περιχαρεῖς μήτ᾽ ἐν ταῖς συμ- 
φοραῖς περιλύπους ὑπάρχειν. μήτ᾽ ἐν ταῖς ἡδοναῖς 

ἐχλύτους εἶναι μήτ᾽ ἐν ταῖς ὀργαῖς ἐκπαϑεῖς καὶ 

ἘΕ ϑηριώδεις. ἅπερ ἐγὼ πάντων τῶν ἐκ φιλοσοφίας 
περιγιγνομένων ἀγαϑῶν πρεσβύτατα κρίνω. τὸ μὲν 38 

γὰρ εὐγενῶς εὐτυχεῖν ἀνδρός. τὸ δ᾽ ἀνεπιφϑόνως 

εὐηνίου ἀνθρώπου. τὸ δὲ τοῖς λογισμοῖς περιεῖναι 

1 καὶ τὴν Ἡ: καὶ 18 τὸ φευκτόν Η: φευχτόν 14 
πῶς ἀλλοτρίοις οἸ1πυπαντὺ Η 18 δῃΐθ ἄρχουσιν Ἰδο. ΒΙ9Ύδ, 
Θα1α1 
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τῶν ἡδονῶν σοφοῦ, τὸ δ᾽ ὀργῆς κατακρατεῖν ἀνδρὸς 
οὐ τοῦ τυχόντος ἐστί. τελείους δ᾽ ἀνθρώπους ἡγοῦ- 

μαι τοὺς δυναμένους τὴν πολιτικὴν δύναμιν μῖξαι 8 

καὶ κεράσαι τῇ φιλοσοφίᾳ. καὶ δυεῖν ὄντοιν μεγί- 
ὅ στοιν ἀγαϑοῖν ἐπηβόλους ὑπάρχειν ὑπολαμβάνω. τοῦ 

τε κοινωφελοῦς βίου πολιτευομένους. τοῦ τ᾽ ἀκύμο- 

νος καὶ γαληνοῦ, διατρίβοντας περὶ φιλοσοφίαν. 

τριῶν γὰρ ὄντων βίων ὧν ὁ μέν ἐστι πρακτικὸς ὃ 

δὲ ϑεωρητικὸς ὃ δ᾽ ἀπολαυστικός. ὃ μὲν ἔκλυτος καὶ 
ΠΟ ὸ δοῦλος τῶν ἡδονῶν ξῳώδης καὶ μικροπρεπής ἐστιν, 

ὁ δὲ ϑεωρητικὸς τοῦ πρακτικοῦ διαμαρτάνων ἀνω- 

φελής, ὃ δὲ πρακτικὸς ἀμοιρήσας φιλοσοφίας ἄμου- 

δος καὶ πλημμελής. πειρατέον οὖν εἰς δύναμιν καὶ 

τὰ κοινὰ πράττειν καὶ τῆς φιλοσοφίας ἀντιλαμβά- Β 
τό νεῦϑαι κατὰ τὸ παρεῖκον τῶν καιρῶν. οὕτως ἐπολι- 

τεύσατο Περικλῆς. οὕτως ᾿Δρχύτας ὁ Ταραντῖνος. 

οὕτω Δίων ὃ Συρακόσιος. οὕτως ᾿Επαμεινώνδας ὃ 
Θηβαῖος. ὧν ἅτερος Πλάτωνος ἐγένετο συνουσιαστής. 
καὶ περὶ μὲν παιδείας οὐκ οἶδ᾽ ὅτι δεῖ πλείονα λέ- 

20 γοντα διατρίβειν" πρὸς δὲ τοῖς εἰρημένοις χρήσιμον. 

μᾶλλον δὲ ἀναγκαῖόν ἐστι μηδὲ τῆς τῶν παλαιῶν 
συγγραμμάτων κτήσεως ὀλιγώρως ἔχειν, ἀλλὰ καὶ 

τούτων ποιεῖσϑαι συλλογὴν κατὰ τὸ γεωργῶδες. 

τὸν γὰρ αὐτὸν τρόπον ὄργανον τῆς παιδείας ἡ χρῆσις 

5 τῶν βιβλίων ἐστί, καὶ ἀπὸ πηγῆς τὴν ἐπιστήμην 
τηρεῖν συμβέβηκεν. 

11. Οὐ τοίνυν ἄξιον οὐδὲ τὴν τῶν σωμάτων Ο 

1 σοφοῦ Ἠθδυβίηρθιιβ: σοφῶν 18 ἅτερος ὟΥ : ἑκάτερος 
2ῦ πηγῆς] ταύτης 

ῬΙμίατοΒΙ Μοτγδ]α. ὙΟ]. Τ. ῶ 
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ἀγωνίαν παρορᾶν, ἀλλὰ πέμποντας ἐς παιδοτρίβου 

τοὺς παῖδας ἱχανῶς ταῦτα διαπονεῖν. ἅμα μὲν τῆς 
τῶν σωμάτων εὐρυϑμίας ἕνεκεν, ἅμα δὲ καὶ πρὸς 
ῥώμην" χαλοῦ γὰρ γήρως ϑεμέλιος ἐν παισὶν ἡ τῶν 

σωμάτων εὐεξία. χαϑάπερ οὖν ἐν εὐδίᾳ τὰ πρὸς τὸν 
χειμῶνα προσῆκε παρασκευάξειν, οὕτως ἐν νεότητι 

τὴν εὐταξίαν καὶ τὴν σωφροσύνην ἐφόδιον εἰς τὸ 

γῆρας ἀποτίϑεσϑαι. οὕτω δὲ δεῖ ταμιεύεσϑαι τὸν 

τοῦ σώματος πόνον. ὡς μὴ καταξήρους γινομένους 

πρὺς τὴν τῆς παιδείας ἐπιμέλειαν ἀπαγορεύειν" κατὰ 

γὰρ Πλάτωνα ὕπνοι καὶ κόποι μαϑήμασι πολέμιοι. 

καὶ τί ταῦτα; ἀλλ᾽ ὅπερ πάντων ἐστὶ κυριώτατον τῶν 
εἰρημένων σπεύδω λέγειν. πρὸς γὰρ τοὺς στρατιω- 
τικοὺς ἀγῶνας τοὺς παῖδας ἀσκητέον ἐν ἀκοντισμοῖς 

αὐτοὺς καταϑλοῦντας καὶ τοξείαις καὶ ϑήραις. τὰ 

γὰρ τῶν ἡττωμένων᾽ ἐν ταῖς μάχαις “ἀγαθὰ τοῖς 

νικῶσιν ἄϑλα πρόκειται᾽΄. πόλεμος δ᾽ ἐσκιατραφημέ- 
νην σωμάτων ἕξιν οὐ δέχεται. ἰσχνὸς δὲ στρατιώ- 

της πολεμικῶν ἀγώνων ἐϑὰς ἀϑλητῶν καὶ πολεμίων 
Ἑ φάλαγγας διωϑεῖ. τί οὖν ἄν τις εἴποι; σὺ δὲ δὴ περὶ 

τῆς ἐλευϑέρων ἀγωγῆς ὑποσχόμενος παραγγέλματα 

δώσειν ἔπειτα φαίνῃ τῆς μὲν τῶν πενήτων καὶ δη- 

μοτικῶν παραμελῶν ἀγωγῆς. μόνοις δὲ τοῖς πλου- 

σίοις ὁμονοεῖς τὰς ὑποϑήκας διδόναι. πρὸς οὺς οὐ 

χαλεπὸν ἀπαντῆσαι. ἐγὼ γὰρ μάλιστ᾽ ἂν βουλοίμην 

πᾶσι κοινῇ χρήσιμον εἶναι τὴν ἀγωγήν" εἰ δέ τινες 

4 ἡ ἐν παισὶν τῶν Η 12 καὶ τί ταῦτα:) καὶ ταῦτα 
μὲν τοιαῦτα ἘΥΉΡΘΥΙΙΒ 16 τὰ γὰρ] Χο. ΟΥὙ. ΠῚ 5.2 
19 χαὶ ἀϑλητῶν πολεμίων ὃ 28 παραμελεῖν 24 ὃμο- 
γρεῖς} ἐμμελεῖς οἵ, ». 46 

ὅ 

10 

1ὅ 

20 

25 

δ ἐν κω... 
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ἐνδεῶς τοῖς ἰδίοις πράττοντες ἀδυνατήσουσι τοῖς 

ἐμοῖς χρῆσϑαι παραγγέλμασι. τὴν τύχην αἰτιάσϑω- 

σαν. οὐ τὸν ταῦτα συμβουλεύοντα. πειρατέον μὲν 
οὖν εἰς δύναμιν τὴν χρατίστην ἀγωγὴν ποιεῖσϑαι 

ὅ τῶν παίδων καὶ τοῖς πένησιν" εἰ δὲ μή, τῇ γε δυ- 
νατῇ χρηστέον. καὶ ταῦτα μὲν δὴ τῷ λόγῳ παρεφορ- 
τισάμην, ἵν᾽ ἐφεξῆς καὶ τἄλλα τὰ φέροντα πρὸς τὴν 
ὀρϑὴν τῶν νέων ἀγωγὴν συνάψω. 

12. Κἀκεῖνό φημι. δεῖν τοὺς παῖδας ἐπὶ τὰ καλὰ 

τὸ τῶν ἐπιτηδευμάτων ἄγειν παραινέσεσι καὶ λόγοις, 
μὴ μὰ Δία πληγαῖς μηδ᾽ αἰκισμοῖς. δοκεῖ γάρ που 

ταῦτα τοῖς δούλοις μᾶλλον ἢ τοῖς ἐλευϑέροις πρέ- 
πειν᾽ ἀποναρχῶσι γὰρ χαὶ φρίττουσι πρὸς τοὺς πό- 

νους. τὰ μὲν διὰ τὰς ἀλγηδόνας τῶν πληγῶν. τὰ 

15 δὲ καὶ διὰ τὰς ὕβρεις. ἔπαινοι δὲ καὶ ψόγοι πάσης 

εἰσὶν αἰκίας ὠφελιμώτεροι τοῖς ἐλευϑέροις. οἵ μὲν 9 

ἐπὶ τὰ καλὰ παρορμῶντες οἵ δ᾽ ἀπὸ τῶν αἰσχρῶν 
ἀνείργοντες. δεῖ δ᾽ ἐναλλὰξ καὶ ποικίλως χρῆσϑαι 
ταῖς ἐπιπλήξεσι καὶ τοῖς ἐπαίνοις. κἀπειδάν ποτε 

50 ϑρασύνωνται, ταῖς ἐπιπλήξεσιν ἐν αἰσχύνῃ ποιεῖσϑαι., 

καὶ πάλιν ἀνακαλεῖσθαι τοῖς ἐπαίνοις καὶ μιμεῖσθαι 

τὰς τίτϑας. αἵτινες ἐπειδὰν τὰ παιδία κλαυϑμυρί- 

σωσιν. εἰς παρηγορίαν πάλιν τὸν μαστὸν ὑπέχουσι. 

δεῖ δ᾽ αὐτοὺς μηδὲ τοῖς ἐγκωμίοις ἐπαίρειν καὶ φυ- 

5 σᾶν" χαυνοῦνται γὰρ ταῖς ὑπερβολαῖς τῶν ἐπαίνων 

χαὶ ϑρύπτονται. 

185. Ἤδη δέ τινας ἐγὼ εἶδον πατέρας, οἷς τὸ Β 
λίαν φιλεῖν τοῦ μὴ φιλεῖν αἴτιον κατέστη. τί οὖν 

20 ϑρασύνωνται ἢ: εὐφρανῶνται 28 πάλιν ἀο]ον Η 
ω Ἔ 
γ 
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ἔστιν ὃ βούλομαι λέγειν. ἵνα τῷ παραδείγματι φω- 
τεινότερον ποιήσω τὸν λόγον; σπεύδοντες γὰρ τοὺς 

παῖδας ἐν πᾶσι τάχιον πρωτεῦσαι πόνους αὐτοῖς 
ὑπερμέτρους ἐπιβάλλουσιν, οἷς ἀπαυδῶντες ἐχπί- 
πτουσι, καὶ ἄλλως βαρυνόμενοι ταῖς κακοπαϑείαις ὅ 

οὐ δέχονται τὴν μάϑησιν εὐηνίως. ὥσπερ γὰρ τὰ 
φυτὰ τοῖς μὲν μετρίοις ὕδασι τρέφεται. τοῖς δὲ πολ- 
λοῖς πνίγεται, τὸν αὐτὸν τρόπον ψυχὴ τοῖς μὲν συμ- 

μέτροις αὔξεται πόνοις. τοῖς δ᾽ ὑπερβάλλουσι βαπτί- 

Ο ξεται. δοτέον οὖν τοῖς παισὶν ἀναπνοὴν τῶν συνεχῶν ιτ0 

πόνων, ἐνθυμουμένους ὅτι πᾶς ὃ βίος ἡμῶν εἰς 
ἄνεσιν καὶ σπουδὴν διήοηται. καὶ διὰ τοῦτ᾽ οὐ μό- 

νον ἐγρήγορσις ἀλλὰ καὶ ὕπνος εὑρέϑη, οὐδὲ πόλε- 
μος ἀλλὰ καὶ εἰρήνη, οὐδὲ χειμὼν ἀλλὰ καὶ εὐδία. 
οὐδ᾽ ἐνεργοὶ πράξεις ἀλλὰ καὶ ἑορταί. συνελόντι δ᾽ ι 

εἰπεῖν ἡ ἀνάπαυσις τῶν πόνων ἐστὶν ἄρτυμα. καὶ 

οὐκ ἐπὶ τῶν ξῴων μόνων τοῦτ᾽ ἂν ἴδοι τις γιγνό- 

μενον, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ἀψύχων" καὶ γὰρ τὰ τόξα 

καὶ τὰς λύρας ἀνίεμεν, ἵν᾽ ἐπιτεῖναι δυνηϑῶμεν. 
καϑόλου δὲ σῴώξεται σῶμα μὲν ἐνδείᾳ καὶ πληρώσει, 30 
ψυχὴ δ᾽ ἀνέσει καὶ πόνῳ. ἄξιον δ᾽ ἐπιτιμᾶν τῶν 

Ὁ πατέρων ἐνίοις. οἵτινες παιδαγωγοῖς καὶ διδασκάλοις 

ἐπιτρέψαντες τοὺς υἱεῖς αὐτοὶ τῆς τούτων μαϑήσεως 

οὔτ᾽ αὐτόπται γίγνονται τὸ παράπαν οὔτ᾽ αὐτήκοοι, 
πλεῖστον τοῦ δέοντος ἁμαρτάνοντες. αὐτοὺς γὰρ 536 

παρ᾽ ὀλίγας ἡμέρας δεῖ δοκιμασίαν λαμβάνειν τῶν 

παίδων, ἀλλὰ μὴ τὰς ἐλπίδας ἔχειν ἐν μισϑωτοῦ 
διαϑέσει" καὶ γὰρ ἐκεῖνοι πλείονα ποιήσονται τὴν 

11 ἂν δα. Η 
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ἐπιμέλειαν τῶν παίδων. μέλλοντες ἑκάστοτε διδόναι 
τὰς εὐθύνας. χκἀνταῦϑα δὴ τὸ δηϑὲν ὑπὸ τοῦ ἵππο- 
χόμου χάριεν, ὡς οὐδὲν οὕτω πιαίνει τὸν ἵππον ὡς 
βασιλέως ὀφϑαλμός. πάντων δὲ μάλιστα τὴν μνή- 

ὅ μην τῶν παίδων ἀσκεῖν καὶ συνεϑίξειν. αὕτη γὰρ Ἐ 
ὥσπερ τῆς παιδείας ἐστὶ ταμιεῖον. καὶ διὰ τοῦτο 

μητέρα τῶν Μουσῶν ἐμυϑολόγησαν εἶναι τὴν Μνη- 

μοσύνην. αἰνιττόμενοι καὶ παραδηλοῦντες ὅτι οὕτως 

οὐδὲν γεννᾶν χαὶ τρέφειν ὡς ἣ μνήμη πέφυκε. καὶ 

10 τοίνυν ταύτην κατ᾽ ἀμφότερ᾽ ἐστὶν ἀσκητέον, εἴτ᾽ 

ἐκ φύσεως μνήμονες εἶεν οἱ παῖδες. εἴτε καὶ τοὐ- 

ναντίον ἐπιλήσμονες. τὴν γὰρ πλεονεξίαν τῆς φύσεως 

ἐπιρρώσομεν. τὴν δ᾽ ἔλλειψιν ἀναπληρώσομεν" καὶ 

οἵ μὲν τῶν ἄλλων ἔσονται βελτίους. οἱ δ᾽ ἑαυτῶν. 
τό τὸ γὰρ ᾿Ησιόδειον καλῶς εἴρηται 

ἱεὺ γάρ κεν καὶ σμικρὸν ἐπὶ σμικρῷ καταϑεῖο 

καὶ ϑαμὰ τοῦϑ᾽ ἕρδοις. τάχα κὲν μέγα καὶ τὸ 

γένοιτο. 

μὴ λανϑανέτω τοίνυν μηδὲ τοῦτο τοὺς πατέρας. ὅτι 
30 τὸ μνημονικὸν τῆς μαϑήσεως μέρος οὐ μόνον πρὸς 

τὴν παιδείαν ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰς τοῦ βίου πράξεις 
οὐκ ἐλαχίστην συμβάλλεται μοῖραν. ἡ γὰρ τῶν γεγε- 

νημένων πράξεων μνήμη τῆς περὶ τῶν μελλόντων 
εὐβουλίας γίγνεται παράδειγμα. 

8. 114, Καὶ μέντοι καὶ τῆς αἰσχρολογίας ἀπακτέον 

τοὺς υἱεῖς, “λόγος γὰρ ἔργου σκιὴ κατὰ Ζημόκχρι- 

τον. εἶτά γε μὴν ἐντευχτικοὺς αὐτοὺς εἶναι παρα- 

2 τὸ ῥηϑὲν] Χοη. Οφοομ. ΧΙ 20 9 οὐδὲν] δαά. τὴν 
παιδείαν ὙΥ 16 Ἡσιόδειον] ΟὮ 861 

" 

10 
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σκευαστέον καὶ φιλοπροσηγόρους" οὐδὲν γὰρ ὡς τὰ 
9 , -»" 3 “--- 3 ἵν 4 3 ΄ 5 ἀνέντευκτα τῶν ἠθῶν ἐστιν οὕτως ἀξιομίσητον. ἔτι 

τοίνυν οἵ παῖδες ἀμισεῖς γίγνοιντ᾽ ἂν τοῖς συνοῦσι 

μὴ παντελῶς ἐν ταῖς ξητήσεσιν ἀπαραχώρητοι γιγνό- 

μενον" οὐ γὰρ τὸ νικᾶν μόνον ἀλλὰ καὶ τὸ ἡττᾶσϑαι 5 

ἐπίστασϑαι καλὸν ἐν οἷς τὸ νικᾶν βλαβερόν. ἔστι 

γὰρ ὡς ἀληϑῶς καὶ νίκη Καδμεία. ἔχω δὲ μάρτυρα 
τούτου Εὐριπίδην τὸν σοφὸν ἐπαγαγέσϑαι λέγοντα 

Β ἱδυοῖν λεγόντοιν. ϑατέρου ϑυμουμένου. 

ὁ μὴ ἀντιτείνων τοῖς λόγοις σοφώτεροο᾽. 10 
ἃ τοίνυν τῶν εἰρημένων οὐδενὸς ἧττόν ἐστιν ἀλλὰ 

᾿ » 2 Ν ’ -" ’ Α Α ’ καὶ μᾶλλον ἐπιτηδευτέα τοῖς νέοις καὶ δὴ λεχτέον. 
- Ὺ) 3 ᾿ Α Ὰ , ; 9 ᾿ 3 " Ἁ Ἁ 

ταῦτα δ᾽ ἐστὶ τὸ τὸν βίον ἀτύφωτον ἀσκεῖν. τὸ τὴν 

γλῶτταν κατέχειν. τὸ τῆς ὀργῆς ὑπεράνω γίγνεσθαι, 

τὸ τῶν χειρῶν χρατεῖν. τούτων ἕκαστον ἡλίκον ἐστὶ τ 
7) - 2 9... ϑφψενιβ Ν , , 

σχεπτέον᾽ ἔσται δ᾽ ἐπὶ παραδειγμάτων γνωριμώτερα. 

οἷον ἵν᾽ ἀπὸ τοῦ τελευταίου πρῶτον ἄρξωμαι. τὰς 
» Υ̓ [Ὁ ΄ ’ 3 ’ Ἀ ΄ χεῖράς τινες ὑποσχόντες λήμμασιν ἀδίκοις τὴν δόξαν 

τῶν προβεβιωμένων ἐξέχεαν" ὡς Γύλιππος ὁ 4ακε- 

Ο δαιμόνιος τὰ σακκία τῶν χρημάτων παραλύσας φυ- 30 

γὰς ἀπηλάϑη τῆς Σπάρτης. τό γε μὴν ἀόργητον ἀν- 

δορός ἐστι σοφοῦ. Σωκράτης μὲν γάρ. λακτίσαντος 

αὐτὸν νεανίσκου ϑρασέος μάλα καὶ βδελυροῦ, τοὺς 

ἀμφ᾽ αὑτὸν ὁρῶν ἀγαναχτοῦντας καὶ σφαδόξοντας 

ὡς καὶ διώκειν αὐτὸν ἐθέλειν, “ἄρ᾽ ἔφησε “καὶ εἴ 35 
3 ΄ -» 2 

μ᾽ ὕνος ἐλάκτισεν, ἀντιλαχτίσαι τοῦτον ἠξιώσατ 

ἄν; οὐ μὴν ἐχεῖνός γε παντελῶς κατεπροίξατο. πάν- 

9 Νδυοκ. Ρ. 446 11 οὐδενὸς ἧττόν ἐστιν] οὐδὲν ἧτ- 
τον Η 18 τὸ τὸν ΜίοΖΙΤΔουβ: τὸν 
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τῶν δ᾽ αὐτὸν ὀνειδιζόντων καὶ λακτιστὴν ἀποκαλούν- 
τῶν ἀπήγξατο. ᾿Αριστοφάνους δέ. ὅτε τὰς Νεφέλας 

ἐξέφερε. παντοίως πᾶσαν ὕβριν αὐτοῦ κατασκεδαν- 
νύντος. καί τινος τῶν παρόντων “χἄτα τοιαῦτ᾽ ἄνα- 

5 κωμῳδοῦντος οὐκ ἀγανακτεῖς" εἰπόντος “ὦ Σώκρατες: 
Θοολ “9 3 2 3.9. Σὲ ΔΙ ΕΣ ἃ . ᾽ ΄ μὰ 4 οὐκ ἔγωγ᾽ ἔφησεν᾽ “ὡς γὰρ ἐν συμποσίῳ 

, “" , , 2 9 ( Ν Ϊώ Ν 

μεγάλῳ τῷ ϑεάτρῳ σκώπτομαι᾽. ἀδελφὰ τούτοις καὶ 

σύξυγα φανήσονται πεποιηκότες ᾿Αρχύτας ὁ Ταραν- 
»ἅ . , ς Χ " ᾽ : " 5 Ἃ - 

τῖνος καὶ Πλάτων. ὁ μὲν γὰρ ἑπανελϑὼν ἀπὸ τοῦ 
, -" 2 3 , ἣν -“ ἐξ 

.αὸ πολέμου (στρατηγῶν δ᾽ ἐτύγχανε) γῆν καταλαβὼν 

κεχερσωμένην, τὸν ἐπίτροπον καλέσας αὐτῆς ᾿ὥμωξας 

ἄν᾽ ἔφησεν “εἰ μὴ λίαν ὠργιξζόμην᾽. Πλάτων δὲ δούλῳ 
λίχνῳ καὶ βδελυρῷ ϑυμωϑείς, τὸν τῆς ἀδελφῆς υἱὸν 

Σπεύσιππον καλέσας 'τοῦτον᾽ ἔφησεν ἀπελϑών 'κρό- 
τι τησον᾽ ἐγὼ γὰρ πάνυ ϑυμοῦμαι᾽. χαλεπὰ δὲ ταῦτα 

χαὶ δυσμίμητα φαίη τις ἄν. οἶδα κἀγώ. πειρατέον 
οὖν εἰς ὅσον οἷόν τ᾽ ἐστὶ τούτοις παραδείγμασι χρω- 

μένους τὸ πολὺ τῆς ἀκρατοῦς καὶ μαινομένης ὑφαι- 
ἘΝ ΕῚ μος ἢ 5 ΦΧ Δ 3 » 3 , » 32 ᾿ 

ρεῖν ὀργῆς᾽ οὐδὲ γὰρ ἐς τἄλλα ἐνάμιλλοι ταῖς ἐκεί- 

50 νῶν ἐσμὲν οὔτ᾽ ἐμπειρίαις οὔτε καλοκαγαϑίαις. ἀλλ᾽ 

οὐδὲν ἧττον ἐκείνων, ὥσπερ ϑεῶν ἱεροφάνται καὶ 

δαδοῦχοι τῆς σοφίας ὄντες. ὅσαπέρ ἐστιν ἐν δυνατῷ. 

ταῦτα μιμεῖσϑαι καὶ περικνίζειν ἐπιχειροῦμεν. τὸ 

τοίνυν τῆς γλώττης κρατεῖν (περὶ τούτου γάρ. ὥσπερ 

36 ὑπεθέμην, εἰπεῖν λοιπόν) εἴ τις μικρὸν καὶ φαῦλον 
ὑπείληφε. πλεῖστον διαμαρτάνει τῆς ἀληϑείας. σο- 

φὸν γὰρ εὔκαιρος σιγὴ καὶ παντὸς λόγου κρεῖττον. 

4 χκᾷτα 5ουῖρβὶ: κατὰ ἴ τούτοις] δὲ τούτοις Η 14 
Ἀκρότησον) κόλασον ἨΘΕΒΙΠΡΌΓΙΒ 
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Ε καὶ διὰ τοῦτό μοι δοχεῖ τὰς μυστηριώδεις τελετὰς 

11 

οἵ παλαιοὶ κατέδειξαν, ἵν᾽ ἐν ταύταις σιωπᾶν ἐϑι- 

σϑέντες ἐπὶ τὴν τῶν ἀνθρωπίνων μυστηρίων πίστιν 
τὸν ἀπὸ τῶν ϑεῶν μεταφέρωμεν φόβον. καὶ γὰρ αὖ 
σιωπήσας μὲν οὐδεὶς μετενόησε. λαλήσαντες δὲ παμ- 
πληϑεῖς. καὶ τὸ μὲν σιγηϑὲν ἐξειπεῖν ῥάδιον, τὸ δὲ 
ῥηϑὲν ἀναλαβεῖν ἀδύνατον. μυρίους δ᾽ ἔγωγ᾽ οἶδ᾽ 

ἀκούσας ταῖς μεγίσταις συμφοραῖς περιπεσόντας διὰ 

τὴν τῆς γλώττης ἀκρασίαν. ὧν τοὺς ἄλλους παρα- 

λιπὼν ἑνὸς ἢ δυεῖν τύπου ἕνεκεν ἐπιμνησθήσομαι. 

τοῦ γὰρ Φιλαδέλφου γήμαντος τὴν ἀδελφὴν ᾿Ζρσι- 

νόην Σωτάδης εἰπών 

“εἰς οὐχ ὁσίην τρυμαλιὴν τὸ κέντρον ὠϑεῖο᾽ 

ἐν δεσμωτηρίῳ πολλοὺς κατεσάπη χρόνους καὶ τῆς 
ἀκαίρου λαλιᾶς οὐ μεμπτὴν ἔδωχε δίκην, ἵνα δὲ 

γέλωτα παράσχῃ τοῖς ἄλλοις. αὐτὸς πολὺν χρόνον 

ἔκλαυσεν. ἐνάμιλλα δὲ τούτοις καὶ σύξυγα καὶ Θεό- 

χριτος ὃ σοφιστὴς εἶπέ τε καὶ ἔπαϑε. καὶ πολὺ δει- 

νότερα. ᾿4λεξάνδρου γὰρ πορφυρᾶς ἐσθῆτας κχελεύ- 

Β ὅαντος κατασκευάζειν τοὺς “Ελληνας. ἵν᾽ ἐπανελθὼν 

τὰ ἐπινίκια τοῦ πολέμου τοῦ κατὰ τῶν βαρβάρων 
ϑύσειε. καὶ τῶν ἐθνῶν κατὰ κεφαλὴν εἰσφερόντων 
ἄργυρον πρότερον μέν᾽ ἔφησεν “ἠμφισβήτουν. νῦν 
δ᾽ ἤσϑημαι σαφῶς ὅτι ὁ 'πορφύρεος᾽ Ὁμήρου ᾿ϑά- 

νατος᾽ οὗτός ἐστιν. ἐξ ὧν ἐχϑρὸν ἐχτήσατο τὸν 

᾿“λέξανδρον. ᾿ντίγονον δὲ τὸν βασιλέα τῶν Μακε- 

δόνων ἑτερόφϑαλμον ὄντα τὴν πήρωσιν προφέρων 
εἰς οὐ μετρίαν ὀργὴν κατέστησε. τὸν γὰρ ἀρχιμά- 

14 πολὺν κατεσάπη χρόνον Η 16 πολὺν χρόνον 46]. Η 

οι 
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γειρον Εὐτροπίωνα γεγενημένον ἐν τάξει πέμψας 
“παραγενέσθαι πρὸς αὐτὸν ἠξίου καὶ λόγον δοῦναι 
καὶ λαβεῖν. ταῦτα δ᾽ ἀπαγγέλλοντος ἐκείνου πρὸς Ο 

αὐτὸν καὶ πολλάκις προσιόντος “εὖ οἶδ᾽ ἔφησεν “ὅτι 
5 ὦμόν μὲ ϑέλεις τῷ Κύκλωπι παραϑεῖναι᾽, ὀνειδίζων 
τὸν μὲν ὅτι πηρός. τὸν δ᾽ ὅτι μάγειρος ἦν. κἀκεῖς- 

νος ἱτοιγαροῦν᾽ εἰπών “τὴν κεφαλὴν οὐχ ἕξεις ἀλλὰ 
τῆς ἀϑυροστομίας ταύτης καὶ μανίας δώσεις δίκην᾽., 

ἀπήγγειλε τὰ εἰρημένα τῷ βασιλεῖ. ὁ δὲ πέμψας 
.1ὸ ἀνεῖλε τὸν Θεόχριτον. παρὰ πάντα δὲ ταῦτα. ὅπερ 

ἐστὶν ἱεροπρεπέστατον, ἐθίζειν τοὺς παῖδας τῷ τά- 

ληϑῆ λέγειν: τὸ γὰρ ψεύδεσϑαι δουλοπρεπὲς καὶ 

πᾶσιν ἀνθρώποις ἄξιον μισεῖσϑαι καὶ οὐδὲ μετρίοις 
δούλοις συγγνωστόν. 

ιὸ 1. Ταῦτα μὲν οὖν οὐκ ἐνδοιάσας οὐδὲ μελλήσας Ὁ 
περὶ τῆς τῶν παίδων εὐκοσμίας καὶ σωφροσύνης 
διείλεγμαι" περὶ δὲ τοῦ ῥηϑήσεσθαι μέλλοντος ἀμ- 
φίδοξός εἰμι καὶ διχογνώμων, καὶ τῇδε κἀκεῖσε 
μετακλίνων ὡς ἐπὶ πλάστιγγος πρὺς οὐδέτερον ῥέψαι 

0 δύναμαι. πολὺς δ᾽ ὄκνος ἔχει μὲ καὶ τῆς εἰσηγήσεως 

καὶ τῆς ἀποτροπῆς τοῦ πράγματος. ἀποτολμητέον 

δ᾽ οὖν ὕμως εἰπεῖν αὐτό. τί οὖν τοῦτ᾽ ἐστί; πότερα 
δεῖ τοὺς ἐρῶντας τῶν παίδων ἐᾶν τούτοις συνεῖναι 

καὶ συνδιατρίβειν, ἢ τοὐναντίον εἴργειν αὐτοὺς καὶ Εὶ 

85 ἀποσοβεῖν τῆς πρὸς τούτους ὁμιλίας προσῆκεν; ὅταν 

μὲν γὰρ ἀποβλέψω πρὸς τοὺς πατέρας τοὺς αὐὖϑε- 
κάστους καὶ τὸν τρόπον ὀμφακίας καὶ στρυφνούς. 

οἱ τῶν τέχνων ὕβοιν οὐκ ἀνεχτὴν τὴν τῶν ἐρώντων 

ὁμιλίαν ἡγοῦνται, εὐλαβοῦμαι ταύτης εἰσηγητὴς 



οΒ ΤῈ; ΠΠΒΕΕῚΒ 

γενέσϑαι χαὶ σύμβουλος. ὅταν δ᾽ αὖ πάλιν ἐνθυ- 

μηϑῶ τὸν Σωκράτη τὸν Πλάτωνα τὸν Ξενοφῶντα͵ 

τὸν 4ἰσχίνην τὸν Κέβητα, τὸν πάντα χορὸν ἐχείνων 
τῶν ἀνδρῶν οἱ τοὺς ἄρῥενας ἐδοκίμασαν ἔρωτας καὶ 

τὰ μειράκια προήγαγον ἐπί τε παιδείαν καὶ δημα- ὅ 

γωγίαν καὶ τὴν ἀρετὴν τῶν τρόπων. πάλιν ἕτερος 

γίγνομαι καὶ κάμπτομαι πρὺς τὸν ἐκείνων τῶν ἀν- 

δρῶν ξῆλον. μαρτυρεῖ δὲ τούτοις Εὐριπίδης οὕτω 

λέγων 

"ἀλλ᾽ ἔστι δή τις ἄλλος ἐν βροτοῖς ἔρως 10 

ψυχῆς δικαίας σώφρονός τὲ κἀγαϑῆς. 

τὸ δὲ τοῦ Πλάτωνος σπουδῇ καὶ χαριεντισμῷ μεμιγ- 
μένον οὐ παραλειπτέον. ἐξεῖναι γάρ φησι δεῖν τοῖς 

ἀριστεύσασιν ὃν ἂν βούλωνται τῶν καλῶν φιλῆσαι. 

τοὺς μὲν οὖν τῆς ὥρας ἐπιϑυμοῦντας ἀπελαύνειν ιτ8 

προσῆκε. τοὺς δὲ τῆς ψυχῆς ἐραστὰς ἐγχρίνειν κατὰ 

τὸ σύνολον. καὶ τοὺς μὲν Θήβησι καὶ τοὺς ἐν Ἤλιδι 

φευκτέον ἔρωτας χαὶ τὸν ἐν Κρήτῃ καλούμενον ἁρ- 

παγμόν. τοὺς δ᾽ ᾿4ϑήνησι καὶ τοὺς ἐν “ακεδαίμονι 
ζηλωτέον. 30 

10. Περὶ μὲν οὖν τούτων. ὅπως ἕκαστος αὐτὸς 

ἑαυτὸν πέπεικεν. οὕτως ὑπολαμβανέτω᾽" ἐγὼ δ᾽ ἐπειδὴ 

περὶ τῆς τῶν παίδων εὐταξίας εἴρηκα καὶ κοσμιότη- 
τος. καὶ ἐπὶ τὴν τῶν μειρακίων ἡλικίαν ἤδη μετα- 
βήσομαι καὶ μικρὰ παντάπασιν λέξω. πολλάκις γὰρ 36 

κατεμεμψάμην τοὺς μοχϑηρῶν ἐθῶν γεγονότας εἰσ- 
᾿" 

ηἡγητάς, οἵτινες τοῖς μὲν παισὶ παιδαγωγοὺς καὶ 

10 Νὅιοκ. Ρ. 8607 12 Πλάτωνος) ΒΒρΡ. Ρ. 468 Ὁ 
117 ἐν δα. Η 
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διδασκάλους ἐπέστησαν. τὴν δὲ τῶν μειρακίων δομὴν 

᾿ ἄφετον εἴασαν νέμεσϑαι. δέον αὖ τοὐναντίον πλείω 

10 

1θ 

20 

20 

τῶν μειρακίων ποιεῖσϑαι τὴν εὐλάβειαν καὶ φυλακὴν 

ἢ τῶν παίδων. τίς γὰρ οὐκ οἶδεν ὅτι τὰ μὲν τῶν 
παίδων πλημμελήματα μικρὰ καὶ παντελῶς ἔστιν 

ἰάσιμα. παιδαγωγῶν ἴσως ὀλιγωρία καὶ διδασκάλων 

παραγωγὴ καὶ ἀνηκουστία᾽ τὰ δὲ τῶν ἤδη νεανι- 

σκευομένων ἀδικήματα πολλάκις ὑπερφυᾶ γίνεται 

καὶ σχέτλια, ἀμετρία γαστρὸς καὶ κλοπαὶ πατρῴων 
χρημάτων καὶ κύβοι καὶ κῶμοι καὶ πότοι καὶ παρ- 
ϑένων ἔρωτες καὶ γυναικῶν οἰκχοφϑορίαι γαμετῶν. 

οὐκοῦν τὰς τούτων δρμὰς ταῖς ἐπιμελείαις δεσμεύειν 

χαὶ κατέχειν προσῆκεν. ἀταμίευτον γὰρ τῶν ἡδονῶν. 
ἡ ἀκμὴ καὶ σκιρτητικὸν καὶ χαλινοῦ δεόμενον, ὥσϑ'᾽ 

οὗ μὴ τῆς ἡλικίας ταύτης ἐρρωμένως ἀντιλαμβανό- 

μενοι τῇ ἀνοίᾳ διδόασιν ἔξου σίαν ἐπὶ τὰ ἀδικήματα. 

ἔδει τοίνυν τοὺς ἔμφρονας πατέρας παρὰ τοῦτον 

μάλιστα τὸν καιρὸν φυλάττειν ἐγρηγορέναι σωφρονί- 

ἕειν τοὺς μειρακίσκους διδάσκοντας ἀπειλοῦντας δεο- 

μένους. παραδείγματα δεικνύντας τῶν διὰ φιληδονίαν 

μὲν συμφοραῖς περιπεσόντων διὰ δὲ καρτερίαν ἔπαι- 
νον καὶ δόξαν ἀγαϑὴν περιποιησαμένων. δύο γὰρ 

ταῦϑ' ὡσπερεὶ στοιχεῖα τῆς ἀρετῆς ἐστιν. ἐλπίς τε 

τιμῆς καὶ φόβος τιμωρίας: ἡ μὲν γὰρ ὁρμητικωτέ- 
ρους πρὸς τὰ κάλλιστα τῶν ἐπιτηδευμάτων ἡ δ᾽ ὀκνη- 

ροὺς πρὸς τὰ φαῦλα τῶν ἔργων ἀπεργάζξεται. 

11. Καϑόλου δ᾽ ἀπείργειν προσήκει τοὺς παῖδας 
τῆς πρὸς τοὺς πονηροὺς ἀνθρώπους συνουσίας" ἀπο- 

0 ἴσως Ὧ6]. Η 2 ἡ] ὁ Ηαυΐξοπιβ 
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φέρονται γάρ τι τῆς τούτων κακίας. τοῦτο δὲ παρήγ- 

γειλὲ καὶ Πυϑαγόρας αἰνίγμασιν ἅπερ ἐγὼ παραϑεὶς 

ἐξηγήσομαι" καὶ γὰρ ταῦτα πρὸς ἀρετῆς κτῆσιν συμ- 
βάλλεται δοπὴν οὐκ ἐλαχίστην. οἷον μὴ γεύεσθαι 

μελανούρων᾽. τουτέστι μὴ συνδιατρίβειν μέλασιν 5 

ἀνθρώποις διὰ κακοήϑειαν. “μὴ ζυγὸν ὑπερβαίνειν.ἢ 

τουτέστιν ὅτι δεῖ τῆς δικαιοσύνης πλεῖστον ποιεῖσϑαι 

λόγον καὶ μὴ ταύτην ὑπερβαίνειν. “μὴ ἐπὶ χοίνικος 
χαϑίσαι.᾽ ἤτοι φεύγειν ἀργίαν καὶ προνοεῖν ὅπως 

τὴν ἀναγκαίαν παραδσκευάσομεν τροφήν. ᾿ἱμὴ παντὶ 10’ 

ἐμβάλλειν δεξιάν. ἀντὶ τοῦ προχείρως οὐ δεῖ συναλ- 

λάσσειν. ἱμὴ φορεῖν στενὸν δακτύλιον. ὅτι δεῖ τὸν 
βίον ἐπιτηδεύειν ὡς μὴ δεῖν αὐτόν. ᾿πῦρ σιδήρῳ μὴ 

σκαλεύειν. ἀντὶ τοῦ ϑυμούμενον μὴ ἐρεϑίξζειν: οὐ 
. - 3 δ τ Ὸ ΄ Ξ 3 , ΓΦ 

γὰρ προσῆκεν. ἀλλ΄ ὑπείκειν τοῖς ὀργιζομένοις. “μὴ τὸ 

ἐσϑίειν καρδίαν. ἤτοι μὴ βλάπτειν τὴν ψυχὴν ταῖς 

φροντίσιν αὐτὴν κατατρύχοντας. “χυάμων ἀπέχε- 

Β σϑαι. ὅτι οὐ δεῖ πολιτεύεσϑαι" κυαμευταὶ γὰρ ἦσαν 

ἔμπροσϑεν αἵ ψηφοφορίαι δι’ ὧν πέρας ἐπετίϑεσαν 

ταῖς ἀρχαῖς. “σιτίον εἰς ἀμίδα μὴ ἐμβάλλειν" ἐπι- 30 

σημαίνει γὰρ ὅτι εἰς πονηρὰν ψυχὴν ἀστεῖον λόγον 

ἐμβάλλειν οὐ προσῆκεν: ὃ μὲν γὰρ λόγος τροφὴ 
διανοίας ἐστί. τοῦτον δ᾽ ἀκάϑαρτον ἡ πονηρία ποιεῖ 

τῶν ἀνθρώπων. “μὴ ἐπιστρέφεσθαι ἐπὶ τοὺς ὅρους 
ἐλθόντας. τουτέστι μέλλοντας ἀποθνήσκειν καὶ τὸν 35 

ὅρον τοῦ βίου πλησίον ὄντα ὁρῶντας φέρειν εὐκό- 
λῶς καὶ μὴ ἀϑυμεῖν. ἀνακάμψω δ᾽ ἐπὶ τὴν ἐξ ἀρχῆς 

10 οοὐνὺ. Η: παρασχκευάσωμεν 18 ὡς μὴ δεῖν 5ΟΥ051: 
καὶ μὴ δεῖν δεσμῷ προσάπτειν 16 ἤτοι Δαα. Ἡ οχ Μϑδη- 
ἐϊββῶ Ῥτοννυ. δραα Τιϑυβομίαμ γο]. 2 ρΡ. 160 

πανουτττοο 
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τοῦ λόγου ὑπόϑεσιν᾽ ἁπάντων γὰρ ὅπερ ἔφην τῶν 
πονηρῶν ἀνθρώπων ἀπάγειν δεῖ τοὺς παῖδας. μά- 

5 

λιστα δὲ τῶν κολάκων. ὅπερ γὰρ πολλάκις καὶ πρὸς 

πολλοὺς τῶν πατέρων διατελῶ λέγων. καὶ νῦν ἂν 

εἴποιμι. γένος οὐδέν ἐστιν ἐξωλέστερον οὐδὲ μᾶλ- 
λον καὶ ϑᾶττον ἐκτραχηλίζον νεότητα τῶν κολάκων. 

οὗ χαὶ τοὺς πατέρας καὶ τοὺς παῖδας προρρίζους 

᾿ ἐχτρίβουσι. τῶν μὲν τὸ γῆρας ἐπίλυπον. τῶν δὲ τὴν 

10 

15 

20 

20 

νεότητα ποιοῦντες. τῶν δὲ συμβουλευμάτων δέλεαρ 

ἀφύλακτον προτείνοντες τὴν ἡδονήν. τοῖς παισὶ τῶν 

πλουσίων οἱ πατέρες νήφειν παραινοῦσιν οἵ δὲ με- 

ϑύειν, σωφρονεῖν οἵ δ᾽ ἀσελγαίνειν. φυλάττειν οἵ 

δὲ δαπανᾶν, φιλεργεῖν οἱ δὲ δαϑυμεῖν, ᾿στιγμὴ χρό- 
νοῦ πᾶς ἔστιν ὁ βίος᾽ λέγοντες. “ζῆν οὐ παραζῆν 

προσῆκε. τί δὲ φροντιστέον ἡμῖν τῶν τοῦ πατρὸς 
ἀπειλῶν; κρονόληρος καὶ σοροδαίμων ἐστί, καὶ με- 

τέωρον αὐτὸν ἀράμενοι τὴν ταχίστην ἐξοίσομεν." 

χαϑῆκε δέ τις καὶ χαμαιτύπην καὶ προηγώγευσε 
γαμετήν. καὶ τὰ τῶν πατέρων ἐφόδια τοῦ γήρως 

ἐσύλησε καὶ περιέκοψε. μιαρὸν τὸ φῦλον, ὑποχρι- 

ταὶ φιλίας. ἄγευστοι παρρησίας. πλουσίων μὲν κό- 

λακὲς πενήτων δ᾽ ὑπερόπται. ὡς ἐκ λυρικῆς τέχνης 
ἐπὶ τοὺς νέους ἀγόμενοι. σεσηρότες ὅϑ᾽ οἵ τρέφον- 

τες γελῶσι, καὶ ψυχῆς ὑποβολιμαῖα καὶ νόϑα μέρη 

βίου, πρὸς δὲ τὸ τῶν πλουσίων νεῦμα ξῶντες. τῇ 
τύχῃ μὲν ἐλεύϑεροι. τῇ προαιρέσει δὲ δοῦλοι" ὅταν 

δὲ μὴ ὑβρίξωνται, τόϑ᾽ ὑβρίζεσθαι δοκοῦντες, ὅτι 
9 νεότητα] δ. ἐπονείδιστον ΘοΠποΙ θυ 22. βου ]06η- 

ἄστη νἱὰ λυτικῆς. ΝΟΙΙ 5αηῦ ρυδθοθρίουθα λυτικοίύ 94 χαὶ 
ψυχῆς) καὶ ψευδῇ καὶ 

18 
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μάτην παρατρέφονται. ὥστ᾽ εἴ τῷ μέλει τῶν πα- 
τέρων τῆς τῶν τέκνων εὐαγωγίας, ἐχδιωχτέον τὰ 

μιαρὰ ταῦτα ϑρέμματα, ἐχδιωκτέον δ᾽ οὐχ ἥκιστα 
καὶ τὰς τῶν συμφοιτητῶν μοχϑηρίας᾽ καὶ γὰρ οὗτοι 

τὰς ἐπιεικεστάτας φύσεις ἱκανοὶ διαφϑείρειν εἰσί. 

18, Ταῦτα μὲν οὖν καλὰ καὶ συμφέροντα" ἃ δὲ 
μέλλω λέγειν, ἀνθοώπινα. οὐδὲ γὰρ αὖ πάλιν τοὺς 

πατέρας ἔγωγ᾽ ἀξιῶ τελέως τραχεῖς καὶ σκληροὺς ἡ 

εἶναι τὴν φύσιν, ἀλλὰ πολλαχοῦ καὶ συγχωρῆσαί 
- Ἷ - ς , γα ᾿ ᾿ δ Ἁ τινα τῷ νεωτέρῳ τῶν ἁμαρτημάτων, καὶ "ἑαυτοὺς 

ἀναμιμνήσκειν ὅτι ἐγένοντο νέοι. καὶ καϑάπερ ία- 
τροὶ τὰ πικρὰ τῶν φαρμάχων τοῖς γλυχέσι χυμοῖς 

καταμιγνύντες τὴν τέρψιν ἐπὶ τὸ συμφέρον πάροδον 

10 

εὗρον, οὕτω δεῖ τοὺς πατέρας τὴν τῶν ἐπιτιμημά- 
τῶν ἀποτομίαν τῇ πραύτητι μιγνύναι. καὶ τοτὲ μὲν 
ταῖς ἐπιϑυμίαις τῶν παίδων ἐφεῖναι καὶ χαλάσαι 

τὰς ἡνίας. τοτὲ δ᾽ αὖ πάλιν ἀντιτεῖναι, καὶ μάλιστα 
μὲν εὐκόλως φέρειν τὰς ἁμαρτίας, εἰ ὃὲ μή γε, 
πρὸς καιρὸν ὀργισϑέντας ταχέως ἀποφλεγμῆναι. μᾶλ- 

λον γὰρ ὀξύϑυμον εἶναι δεῖ τὸν πατέρα ἢ βαρύϑυ- 

μον. ὡς τό γε δυσμενὲς καὶ δυσκχατάλλακτον μισο- 
τεχνίας οὐ μικρὸν τεχμήριόν ἐστι. χαλὸν ὃ καὶ 

ἔνια τῶν ἁμαρτημάτων μηδ᾽ εἰδέναι δοκεῖν, ἀλλὰ 

τὸ τοῦ γήρως ἀμβλυῶττον καὶ δύσκωφον ἐπὶ τὰ 

γιγνόμενα μεταφέρειν, ὡς ἔνια τῶν πραττομένων 

ὁρῶντας μὴ ὁρᾶν καὶ μὴ ἀκούειν ἀκούοντας. φίλων 

ἁμαρτήματα φέρομεν" τί ϑαυμαστὸν εἰ τέκνων ; δού- 
λῶν πολλόκις κραιπαλώντων μέϑην οὐκ ἐξηλέγξαμεν. 

28 γροβὺ ἐξηλέγξαμεν Ἰαουπδηι βρη βοῦν Η 

15 

25 
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ἐφείσω ποτέ, ἀλλὰ χαὶ χορήγησον᾽ ἠγανάκχτησάς 

ποτὲ, ἀλλὰ καὶ σύγγνωθι. ἐβουκόλησέ ποτὲ δι᾽ 
οἰκέτου" τὴν ὀργὴν κάτασχε. ἐξ ἀγροῦ ποτε ζεῦγος Ε 

ἀφείλετο, ἦλϑέ ποτε χϑιξῆς μέϑης ἀποπνέων, ἀγνό- 

5 ησον᾽ μύρων ὄζων, σίγησον. οὕτω σκιρτῶσα νεότης 

πωλοδαμνεῖται. 

19. Πειρατέον δὲ τοὺς τῶν ἡδονῶν ἥττους καὶ 

πρὸς τὰς ἐπιτιμήσεις δυσηκόους γάμῳ καταζεῦξαι, 

δεσμὸς γὰρ οὗτος τῆς νεότητος ἀσφαλέστατος. ἐγ- 

τὸ γυᾶσϑαι δὲ δεῖ τοῖς υἱέσι γυναῖκας μήτ᾽ εὐγενεστέ- 
ρας πολλῷ μήτε πλουσιωτέρας᾽ τὸ γὰρ ἱτὴν κατὰ 

σαυτὸν ἔλα᾽ σοφόν. ὡς οἵ γε μακρῷ κρείττους ἕαυ- 

τῶν λαμβάνοντες οὐ τῶν γυναικῶν ἄνδρες, τῶν δὲ 

προικῶν δοῦλοι λανθάνουσι γιγνόμενοι. 14 
ιὸ 20. Βραχέα δὲ προσϑεὶς ἔτι περιγράψω τὰς 

ὑποϑήχας. πρὸ πάντων γὰρ δεῖ τοὺς πατέρας τῷ 

μηδὲν ἁμαρτάνειν ἀλλὰ πάνϑ' ἃ δεῖ πράττειν ἐναρ- 
γὲς αὑτοὺς παράδειγμα τοῖς τέχνοις παρέχειν, ἵνα 

πρὺς τὸν τούτων βίον ὥσπερ κάτοπτρον ἀποβλέπον- 

30. τὲς ἀποτρέπωνται τῶν αἰσχρῶν ἔργων καὶ λόγων. 

ὡς οἵτινες τοῖς ἁμαρτάνουσιν υἱοῖς ἐπιτιμῶντες τοῖς 

αὐτοῖς ἁμαρτήμασι περιπίπτουσιν, ἐπὶ τῷ ἐκείνων 

ὀνόματι λανθάνουσιν ἑαυτῶν κατήγοροι γιγνόμενοι" 

τὸ δ᾽ ὅλον φαύλως ζῶντες οὐδὲ τοῖς δούλοις παρ- 

85 ρησίαν ἄγουσιν ἐπιτιμᾶν, μή τί γε τοῖς υἱοῖς. χωρὶς Β 

δὲ τούτων γένοιντ᾽ ἂν αὐτοῖς τῶν ἀδικημάτων σύμ- 

βουλοι καὶ διδάσκαλοι. ὕπου γὰρ γέροντές εἰσιν 

8 κατάσχες ΕΤΏΡΘΙΥ]ΤΙΒ 921 υἱέσιν 9 2ὅ υἱέσιϑ ΠΝ 
ῬΙαῦ. Τιορρ. Ῥ. 129 ὁ 
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3 ὰ 2 - 2 ϑ ἤ ΑἾ ; 3 ᾿ ἀναίσχυντοι, ἐνταῦϑ᾽ ἀνάγκη καὶ νέους ἀναιδεστά- 
τους εἶναι. πειρατέον οὖν εἰς τὸν τῶν τέκνων σω- 
φρονισμὸν πάνϑ᾽ ὅσα προσῆκεν ἐπιτηδεύειν, ζηλώ- 

σαντας Εὐρυδίκην, ἥτις ᾿Ιλλυρὶς οὖσα καὶ τριβάρ- 
’᾽ Ἀπ ΟλῚ - 7 “- , Χ -" 

βαρος. ὅμως ἐπὶ τῇ μαϑήσει τῶν τέχνων ὀψὲ τῆς ὅ 
δ ΄, “ , δ -» ᾽ 9. τ Χ ἡλικίας ἥψατο παιδείας. ἱχανῶς δ᾽ αὐτῆς τὴν 
φιλοτεκνίαν σημαίνει τοὐπίγραμμα. ὅπερ ἀνέϑηκε 

“Μούσαις 

Εὐρυδίκη ᾿Ιεραπολιῆτις τόνδ᾽ ἀνέϑηκε 
"Μούσαις εὔιστον ψυχῇ ἑλοῦσα πόϑον. 10 

γράμματα γὰρ μνημεῖα λόγων μήτηρ γεγαυῖα 

παίδων ἡβώντων ἐξεπόνησε μαϑεῖν. 

τὸ μὲν οὖν πάσας τὰς προειρημένας συμπεριλαβεῖν 
εὐχῆς ἴσως ἢ παραινέσεως ἔργον ἐστί" τὸ δὲ τὰς 

πλείους ζηλῶσαι χαὶ αὐτὸ μὲν εὐμοιρίας δεόμενόν ιὉ 

ἐστι καὶ πολλῆς ἐπιμελείας. ἀνυστὸν δ᾽ οὖν ἀνθρω- 
πίνῃ φύσει καϑέστηκεν. 

18 τὰς προειρημένας) ἴον. αὐάτξαν ὑποϑήκας 

πυαααννυϑϑνυδδ δε νϑϑοΣ 



-.-. 

ΠΩ͂Σ ΔῈ ΤῸΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤῸΝ 

ἈΚΟΥ͂Ν. 

- 
5 1. Εἰ μέν, ὡς Φιλόξενος ὃ ποιητὴς ἔλεγεν, ὦ 

Μάρκε Σήδατε, τῶν κρεῶν τὰ μὴ κρέα ἥδιστά ἐστι 

καὶ τῶν ἰχϑύων οἵ μὴ ἰχϑύες, ἐκείνοις ἀποφαίνε- 

σϑαι παρῶμεν οἷς ὁ Κάτων ἔφη τῆς καρδίας τὴν 

5 ὑπερώαν εὐαισϑητοτέραν ὑπάρχειν. ὅτι δὲ τῶν ἐν 
φιλοσοφίᾳ λεγομένων οἵ σφόδρα νέοι τοῖς μὴ δο- 
χοῦσι φιλοσόφως μηδ᾽ ἀπὸ σπουδῆς λέγεσϑαι χαί- 
ρουσι μᾶλλον καὶ παρέχουσιν ὑπηκόους ἑαυτοὺς καὶ 
χειροήϑεις, δῆλόν ἐστιν ἡμῖν. οὐ γὰρ μόνον τὰ 

10 Δἰσώπεια μυϑάρια καὶ τὰς ποιητικὰς ὑποϑέσεις ἀλλὰ 

καὶ τὸν Γἤβαριν τὸν ᾿Ηρακλείδου καὶ τὸν “ύχωνα 
τὸν ᾿Δρίστωνος διερχόμενοι καὶ τὰ περὶ τῶν ψυχῶν 

δόγματα μεμιγμένα μυϑολογίᾳ μεϑ᾽ ἡδονῆς ἐνθου- 

σιῶσι. διὸ δεῖ μὴ μόνον ἐν ταῖς περὶ ἐδωδὴν καὶ 

16 πόσιν ἡδοναῖς διαφυλάττειν εὐσχήμονας αὐτούς. ἔτι 

δὲ μᾶλλον ἐν ταῖς ἀκροάσεσιν καὶ ἀναγνώσεσιν ἐϑί- 
ζειν, ὥσπερ ὄψῳ χρωμένους μετρίως τῷ τέρποντι, 

2 Σήδατε ΒΕΒ1ΘΘΗΒ15: σήδαπε 12 χαὶ τὰ ὟὟ': τὰ 
ῬΙαΐατομὶ Μοσϑ]δ. Ὑ]. 1. 8 

"9) 

Ε΄ 

Ε 
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τὸ χρήσιμον ἀπ᾽ αὐτοῦ καὶ τὸ σωτήριον διώκειν. 

οὔτε γὰρ πόλιν αἷ κεκλειμέναι πύλαι τηροῦσιν ἀνά- 

λωτον, ἂν διὰ μιᾶς παραδέξηται τοὺς πολεμίους, 
,᾿ ’ ο " . Ψ᾿᾽Ἱ ς . 2 ΄ 

οὔτε νόον αἷ περὶ τὰς ἄλλας ἡδονὰς ἐγκράτειαι σῷ- 
2 ᾿] 3 - ΄ ΝΜ - ΄ 

ζουσιν. ἄν γε δι ἀκοῆς λάϑῃ προέμενος αὑτόν, 

ἀλλ᾽ ὅσον μᾶλλον αὕτη τοῦ φρονεῖν καὶ λογίζεσθαι 

πεφυκότος ἅπτεται. τοσοῦτο μᾶλλον ἀμεληϑεῖσα βλά- 

πτει καὶ διαφϑείρει τὸν παραδεξάμενον. ἐπεὶ τοίνυν 
"Ἔν ον ΄ 2 ἂν. “5 , ΄ οὔτ᾽ ἴσως δυνατόν ἐστιν οὔτ᾽ ὠφέλιμον ποιημάτων 

ἀπείργειν τὸν τηλικοῦτον ἡλίκος οὗμός τὲ τὸ νῦν 

Σώκλαρός ἐστι καὶ ὁ σὺς Κλέανδρος. εὖ μάλα παρα- 
δ᾽ Ὁ. 3 , ς 2 » 3 , -" 

φυλάττωμεν αὐτούς. ὡς ἕν ταῖς ἀναγνώσεσι μᾶλλον 
ἢ ταῖς ὁδοῖς παιδαγωγίας δεομένους. ἃ δ᾽ οὖν ἐμοὶ 

περὶ ποιημάτων εἰπεῖν πρώην ἐπῆλϑε., νῦν πρὸς σὲ 

γεγραμμένα πέμψαι διενοήϑην. καὶ λαβὼν ταῦτα 

δίελθε. κἂν δοκῇ σοι μηδὲν εἶναι φαυλότερα τῶν 
ἀμεϑύστων καλουμένων. ἅ τινὲς ἐν τοῖς πότοις περι- 

ἅπτονται χαὶ προλαμβάνουσι. μεταδίδου τῷ Κλεάν- 

δρῷ κχαὶ προχαταλάμβανε τὴν φύσιν αὐτοῦ διὰ τὸ 

μηδαμοῦ νωϑρὸν ἀλλὰ πανταχοῦ σφοδρὸν καὶ δεδορ- 
χὺς εὐαγωγοτέραν ὑπὸ τῶν τοιούτων οὖσαν. 

᾿πουλύποδος κεφαλῇ ἔνι μὲν κακὸν ἐν δὲ καὶ 
ἐσϑλόν."ἢ 

ὅτι βρωϑῆναι μέν ἐστιν ἥδιστος. δυσόνειρον δ᾽ 
ὕπνον ποιεῖ. φαντασίας ταραχώδεις καὶ ἀλλοχότους 

Ο δεχόμενον. ὡς λέγουσιν. οὕτω δὴ καὶ ποιητικῇ πολὺ 
᾿ ᾿ ἰν ᾿ Ἀ ΄ ᾿ -Ὕ Ξ ΕῚ 

μὲν τὸ ἡδὺ χαὶ τρόφιμον νέου ψυχῆς ἔνεστιν. οὐκ 
- ᾿ . " " , Ἃ . 

ἔλαττον δὲ τὸ ταραχτικὸν χαὶ παράφορον, ἂν μὴ 

18 προσλαμβάνουσι ϑῖοΡΠαμῸ5 

10 

1ὅ 

20 

25 
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τυγχάνῃ ἐωωενν τς ὀρϑῆς ἡ ἀχρόασις. οὐ Πν 

μόνον ὡς ἔοικε περὶ τῆς 4ἰγυπτίων χώρας ἀλλὰ καὶ 

Ὁ τῆς ποιητικῆς ἔστιν εἰπεῖν ὅτι 
“φάρμακα πολλὰ μὲν ἐσϑλὰ μεμιγμένα πολλὰ δὲ 

λυγρά’ οι 

τοῖς χρωμένοις ἀναδίδωσιν. 

“ἔνϑ᾽ ἔνι μὲν φιλότης, ἐν δ᾽ ἵμερος, ἐν δ᾽ ὀαριστύς 
πάρφασις. ἥ τ᾿ ἔκλεψε νόον πύκα περ φρονεόντων. 

οὐ γὰρ ἅπτεται τὸ ἀπατηλὸν αὐτῆς ἀβελτέρων κο- 

 πομιδῇ καὶ ἀνοήτων. διὸ καὶ Σιμωνίδης μὲν ἀπεκρί. Ὁ 
νᾶατο πρὸς τὸν εἰπόντα ἱτί δὴ μόνους οὐκ ἐξαπατᾷς 

Θετταλούς: ᾿ἀμαϑέστεροι γάρ εἰσιν ἢ ὡς ὑπ᾽ ἐμοῦ 

ἐξαπατᾶσϑαι᾽. Γοργίας δὲ τὴν τραγῳδίαν εἶπεν 
ἀπάτην. ἣν ὅ τ᾽ ἀπατήσας δικαιότερος τοῦ μὴ ἀπα- 

ιὅ τήσαντος καὶ ὃ ἀπατηϑεὶς σοφώτερος τοῦ μὴ ἀπα- 
τηϑέντος. πότερον οὖν τῶν νέων ὥσπερ τῶν ᾽19α- 

κησίων σκληρῷ τινι τὰ ὦτα καὶ ἀτέγχτῳ κηρῷ 
χαταπλάσσοντες ἀναγκάζωμεν αὐτοὺς τὸ ᾿Επικούρειον 

ἀκάτιον ἀραμένους ποιητικὴν φεύγειν καὶ παρεξ- 

80 ελαύνειν. ἢ μᾶλλον ὀρϑῷ τινι λογισμῷ παριστάντεο 

καὶ καταδέοντες, τὴν κρίσιν, ὅπως μὴ παραφέρηται 
τῷ τέρποντι πρὸς τὸ βλάπτον, ἀπευϑύνωμεν καὶ 
παραφυλάττωμεν;: 

“οὐδὲ γὰρ οὐδὲ “ρύαντος υἱὸς κρατερὸς “υκόοργος᾽ Εὶ 
3ὅ ὑγιαίνοντα νοῦν εἶχεν, ὅτι πολλῶν μεϑυσκομένων 

χαὶ παροινούντων τὰς ἀμπέλους περιιὼν ἐξέχοπτεν 

ἀντὶ τοῦ τὰς κρήνας ἐγγυτέρω προσαγαγεῖν καὶ 

: 4 Ἠοχηθν. δ᾽ 280 1 1ὰ. Ξ’ 216 17 σκληρῷ ΜΘΗ- 
Ἰθσαβ: κηρῷ 24 Ἠογηου. Ζ 180 

ἧς 5" 
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ἱμαινόμενον᾽ ϑεόν, ὥς φησιν ὃ Πλάτων, “ἑτέρῳ ϑεῶ 
νήφοντι κολαζόμενον᾽ σωφρονέξειν. ἀφαιρεῖ γὰρ ἣ 

κρᾶσις τοῦ οἴνου τὸ βλάπτον. οὐ συναναιροῦσα τὸ 
χρήσιμον. μηδ᾽ ἡμεῖς οὖν τὴν ποιητικὴν ἡμερίδα 

ΒΕ τῶν Μουσῶν ἐκκόπτωμεν μηδ᾽ ἀφανίζωμεν, ἀλλ᾽ 
ὅπου μὲν ὑφ᾽ ἡδονῆς ἀκράτου πρὸς δόξαν αὐϑάδως 
ϑρασυνόμενον ἐξυβρίζει καὶ ὑλομανεῖ τὸ μυϑῶδες 

αὐτῆς καὶ ϑεατρικόν. ἐπιλαμβανόμενοι κολούωμεν 

χαὶ πιέζωμεν" ὅπου δ᾽ ἅπτεταί τινος μούσης τῇ χά- 
οιτι καὶ τὸ γλυκὺ τοῦ λόγου καὶ ἀγωγὸν οὐκ ἄκαρ- 

πόν ἐστιν οὐδὲ κενόν, ἐνταῦϑα φιλοσοφίαν εἰσάγω- 

μὲν καὶ καταμιγνύωμεν. ὥσπερ γὰρ ὃ μανδραγόρας 

ταῖς ἀμπέλοις παραφυόμενος καὶ διαδιδοὺς τὴν 

δύναμυν εἰς τὸν οἶνον μαλακωτέραν ποιεῖ τὴν κατα- 

φορὰν τοῖς πίνουσιν, οὕτω τοὺς λόγους ἡ ποίησις 
ἐκ φιλοσοφίας ἀναλαμβάνουσα μιγνυμένους πρὸς τὸ 

υϑῶδες ἐλαφρὰν καὶ προσφιλῆ παρέχει τοῖς νέοις 

τὴν μάϑησιν. ὅϑεν οὐ φευκτέον ἐστὶ τὰ ποιήματα 
τοῖς φιλοσοφεῖν μέλλουσιν. ἀλλὰ προφιλοσοφητέον 

16 τοῖς ποιήμασιν ἐϑιξομένους ἐν τῷ τέρποντι τὸ χρή- 
σιμον ζητεῖν καὶ ἀγαπᾶν" εἰ δὲ μή. διαμάχεσϑαι καὶ 

δυσχεραίνειν. ἀρχὴ γὰρ αὕτη παιδεύσεως. 
ΘΗ ὃὲ ᾿ Δὸς 2 ᾿ ΒΩ λῶο ἔργου δὲ παντὸς ἤν τις ἄρχηται καλῶς. 

᾿ Ν Ν 2 ΄ 3 2 γέ 2 9 

καὶ τὰς τελευτὰς εἰκός ἐσϑ' οὕτως ἔχειν 

κατὰ τὸν Σοφοκλέα. 

2, Πρῶτον μὲν οὖν εἰσάγειν εἰς τὰ ποιήματα 
δεῖ τὸν νέον μηδὲν οὕτω μεμελετημένον ἔχοντα καὶ 

1 Πλάτων] Ἰιεσσ. Ρ». 118 ἃ 28 Ναυοῖϊ.. γν. 346 

ῦ 
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πρόχειρον ὡς τὸ πολλὰ ψεύδονται ἀοιδοὶ τὰ μὲν 
ἑχόντες τὰ δ᾽ ἄχοντες. ἑκόντες μέν, ὅτι πρὸς ἧδο- 

νὴν ἀκοῆς καὶ χάριν, ἣν οἵ πλεῖστοι διώκουσιν, 
αὐστηροτέραν ἡγοῦνται τὴν ἀλήϑειαν τοῦ ψεύδους. 

ἡ μὲν γὰρ ἔργῳ γιγνομένη. κἂν ἀτερπὲς ἔχῃ τὸ 
τέλος. οὐκ ἐξίσταται" τὸ δὲ πλαττόμενον λόγῳ ῥᾷστα 
περιχωρεῖ καὶ τρέπεται πρὸς τὸ ἥδιον ἔχ τοῦ λυ- 
ποῦντος. οὔτε γὰρ μέτρον οὔτε τρόπος οὔτε λέξεως 

ὄγκος οὔτ᾽ εὐκαιρία μεταφορᾶς οὔϑ᾽ ἁρμονία καὶ 
σύνϑεσις ἔχει τοσοῦτον αἱμυλίας καὶ χάριτος ὅσον 

εὖ πεπλεγμένη διάϑεσις μυϑολογίας" ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν 

γραφαῖς κινητικώτερόν ἐστι χρῶμα γραμμῆς διὰ τὸ 

ἀνδρείκελον καὶ ἀπατηλόν, οὕτως ἐν ποιήμασι με- 
μιγμένον πιϑανότητι ψεῦδος ἐκπλήττει καὶ ἀγαπᾶται 

μᾶλλον τῆς ἀμύϑου καὶ ἀπλάστου περὶ μέτρον καὶ 

λέξιν κατασκευῆς. ὅϑεν ὁ Σωκράτης ἔκ τινῶν ἐνυ- 

πνίων ποιητικῆς ἁψάμενος αὐτὸς μέν, ἅτε δὴ γεγο- 

νὼς ἀληϑείας ἀγωνιστὴς τὸν ἅπαντα βίον, οὐ πι- 

ϑανὸς ἦν οὐδ᾽ εὐφυὴς ψευδῶν δημιουργός, τοὺς δ᾽ 

Αἰσώπου μύϑους ἔπεσιν ἐνέτεινεν. ὡς ποίησιν οὐκ 

οὖσαν ἣ ψεῦδος μὴ πρόσεστι. ϑυσίας μὲν γὰρ ἀχό- 

ρους καὶ ἀναύλους ἴσμεν, οὐκ ἴσμεν δ᾽ ἄμυϑον οὐδ᾽ 

ἀψευδῆ ποίησιν. τὰ δ᾽ ᾿Εμπεδοκλέους ἔπη καὶ 
Παρμενίδου καὶ ϑηριακὰ Νικάνδρου καὶ γνωμολο- 

γίαι Θεόγνιδος λόγοι εἰσὶ κιχράμενοι παρὰ ποιητι- 
κῆς ὥσπερ ὄχημα τὸ μέτρον καὶ τὸν ὄγκον, ἵνα τὸ 

πεζὸν διαφύγωσιν. ὅταν οὖν ἄτοπόν τι καὶ δυσχε- 

1 Ατϊϑίού. Μϑίαρῃ. 1 20 μύϑους ἔπεσιν ἐνέτεινεν Ἡ: 
τοῖς ἔπεσι μύϑους ἐνόμιξεν 2ὅ εἰσι λόγοι κιχράμενοι 
Μεάνιριαβ: κεχρημένοι 

Β 

σ 

Ὠ 
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ρὲς ἐν τοῖς ποιήμασι λέγηται περὶ ϑεῶν ἢ δαιμό- 
ἌΜΝ 9 - ἰν 3 9 ᾿ ΡῚ ΄, " ΄ 

νῶν ἢ ἀρετῆς ὑπ᾽ ἀνδρὸς ἐλλογίμου καὶ δόξαν 
- ς Α ς 2 ῳ Ν ΄ ΄ - 

ἔχοντος. ὃ μὲν ὡς ἀληϑῆ προσδεξάμενος λόγον οἴχε- 
΄ " ΄ ᾿ ΄ τ "ἢ 

ται φερόμενος χαὶ διέφϑαρται τὴν δόξαν. ὃ δὲ 

μεμνημένος ἀεὶ καὶ κατέχων ἐναργῶς τῆς ποιητικῆς ὃ 

τὴν περὶ τὸ ψεῦδος γοητείαν καὶ δυνάμενος λέγειν 
ἑχάστοτε πρὸς αὐτήν 

“ὦ μηχά λυγκὸς αἰολά ᾿ μηχάνημα λυγκὸς αἰολώτερον᾽., 
τί παίξουσα τὰς ὀφρῦς συνάγεις. τί δ᾽ ἐξαπατῶσα 

Ἑ προσποιῇ διδάσκειν; οὐδὲν πείσεται δεινὸν οὐδὲ πι- τὸ 

στεύσει φαῦλον. ἀλλ᾽ ἐπιλήψεται μὲν τοῦ φοβου- 
, Α ν᾿ ἂν Ἀ - Α Ἁ “ 

μένου τὸν Ποσειδῶνα καὶ ταρβοῦντος μὴ τὴν γῆν 

ἀναρρήξῃ καὶ ἀπογυμνώσῃ τὸν “4ιδην., ἐπιλήψεται 

ὃὲ τοῦ ᾿Ζ“πόλλωνι χαλεπαίνοντος ὑπὲρ τοῦ πρώτου. 
τῶν ᾿Ζχαιῶν. 1 

“ὃν αὐτὸς ὑμνῶν αὐτὸς ἐν δαίτῃ παρών 
ΚᾺΔ γη ς ΩΣ ᾿ 9 ΄ 3 δ ΄ 9 αὐτὸς τάδ᾽ εἰπὼν αὐτός ἐστιν ὃ κτανών᾽. 

παύσεται δὲ τὸν φϑιτὸν ᾿Ζ4χιλλέα καὶ τὸν ᾿4γαμέ- 
᾿ » δ ν᾿ ΄ 3 ΄ὔ κ 

μὠνονὰ τὸν χαϑ' “Ἥιδου δακρύων, ἀδυνάτους καὶ 

ἀσϑενεῖς χεῖρας ἐπιϑυμίᾳ τοῦ ξῆν ὀρέγοντας. ἂν δέ 30 

που συνταράττηται τοῖς πάϑεσι καὶ κρατῆται φαρ- 

μασσόμενος. οὐκ ὀχνήσει πρὸς ἑαυτὸν εἰπεῖν 

“ἀλλὰ φόωσδε τάχιστα λιλαίεο" ταῦτα δὲ πάντα 
Ε ἴσϑ᾽. ἵνα καὶ μετόπισϑε τεῇ εἴπῃσϑα γυναικί". 

χαὶ γὰρ τοῦτο χαριέντως Ὅμηρος εἰς τὴν νεχυίαν 3 
εἶπεν. ὡς γυναικὸς ἀκρόασιν οὖσαν διὰ τὸ μυϑῶδες. 

τοιαῦτα γόρ ἐστιν ἃ πλάττουσιν ἑκόντες οἱ ποιηταί" 

8. Νδποκ. Ρ. 694 λυγκὸς Ἰάθτη: λυγγὸς 11 τοῦ 
Τουρῖαβ: αὐτοῦ 14 δὲ τοῦ 5011081: δὲ τῷ 16 Νδαοκ. 
Ῥ. 88 28 Ηοτηθυ. 1 222 
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κι πλείονα δ᾽ ἃ μὴ πλάττοντες ἀλλ᾽ οἰόμενοι καὶ δὸ- 

ξάξοντες αὐτοὶ προσαναχρώννυνται τὸ ψεῦδος ἡμῖν" 

οἷον ἐπὶ τοῦ Ζ4ιὸς εἰρηκότος Ὁμήρου 

“ἐν δ᾽ ἐτίϑει δύο κῆρε τανηλεγέος ϑανάτοιο. 

ὅ τὴν μὲν ᾿Δχιλλῆος τὴν δ᾽ Ἕκτορος ἱπποδάμοιο, 

ἕλκε δὲ μέσσα λαβών" ῥέπε δ᾽ Ἕκτορος αἴσιμον 

ἦμαρ. 
ὥχετο δ᾽ εἰς ᾽Δίδαο, λίπεν δέ ἕ Φοῖβος ᾿Ζπόλλων᾽ 

τραγῳδίαν ὁ Αἰσχύλος ὅλην τῷ μύϑῳ περιέϑηκεν, 

ὸ ἐπιγράψας Ψυχοστασίαν καὶ παραστήσας ταῖς πλά- 

στιγξι τοῦ Διὸς ἔνϑεν μὲν τὴν Θέτιν ἔνϑεν δὲ τὴν 
᾿Ηῶ. δεομένας ὑπὲρ τῶν υἱέων μαχομένων. τοῦτο 

δὲ παντὶ δῆλον. ὅτι μυϑοποίημα καὶ πλάσμα πρὸς 
ἡδονὴν ἢ ἔχπληξιν ἀκροατοῦ γέγονε. τὸ δέ 

1ῦ “Ζεύς. ὅς τ᾽ ἀνθρώπων ταμίης πολέμοιο τέτυκται 

καὶ τό - 
“ϑεὸς μὲν αἰτίαν φύει βροτοῖς. 

ὅταν κακῶσαι δῶμα παμπήδην ϑέλῃ᾽, 

ταῦτα δ᾽ ἤδη κατὰ δόξαν εἴρηται καὶ πίστιν αὐτῶν. 

80 ἣν ἔχουσιν ἀπάτην περὶ ϑεῶν καὶ ἄγνοιαν εἰς ἡμᾶς 

ἐκφερόντων καὶ μεταδιδόντων. πάλιν αἵ περὶ τὰς 

νεκυίας τερατουργίαι καὶ διαϑέσεις ὀνόμασι φοβε- 

ροῖς ἐνδημιουργοῦσαι φάσματα καὶ εἴδωλα ποταμῶν 
φλεγομένων καὶ τόπων ἀγρίων καὶ κολασμάτων σκυ- 

85 ϑρωπῶν οὐ πάνυ πολλοὺς διαλανθάνουσιν ὅτι τὸ 

ιυϑῶδες αὐτοῖς πολὺ χαὶ τὸ ψεῦδος ὥσπερ τροφαῖς 

τὸ φαρμακῶδες ἐγκέκραται. καὶ οὔϑ᾽ Ὅμηρος οὔτε 

8 Ὁμήρου] Χ' 08 9 Αἰσχύλος] Νάποκ. ρΡ. 69 1ὅ 
Ἠοτηθν. Ζ] 84 11 Νάυοκ. ρΡ. 839 
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Πίνδαρος οὔτε Σοφοκλῆς πεπεισμένοι ταῦτ᾽ ἔχειν. 

οὕτως ἔγραψαν 

ἡἔνϑεν τὸν ἄπειρον ἐρεύγονται σκότον 
βληχροὶ δνοφερᾶς νυχτὸς ποταμοί" 

καί ὅ 

ἱπὰρ δ᾽ ἴσαν Ὠχεανοῦ τε δοὰς καὶ “ευκάδα πέτρην" 
καί 

“στενωπὸς “Ζιδου καὶ παλίρροια βυϑοῦ᾽. 

ὅσοι μέντοι τὸν ϑάνατον ὡς οἰκτρὸν ἢ τὴν ἀταφίαν 

ὡς δεινὸν ὀλοφυρόμενοι καὶ δεδιότες φωνὰς ἐξενη- τὸ 
νόχασι 

“μή μ᾽ ἄκλαυστον ἄϑαπτον ἰὼν ὄπιϑεν κατα- 
Ι λείπειν" 

καί ' 

“ψυχὴ δ᾽ ἐκ ῥδεϑέων πταμένη ᾿Αιδόσδε βεβήκει. τ 
ὃν πότμον γοόωσα. λιποῦσ᾽ ἁδρότητα καὶ ἥβην 

μή μ᾽’ ἀπολέσῃς ἄωρον" ἡδὺ γὰρ τὸ φῶς 
λεύσσειν" τὰ δ᾽ ὑπὸ γῆν μή μ᾽ ἰδεῖν ἀναγκάσῃς᾽. 

αὗται πεπονθότων εἰσὶ καὶ προεαλωκότων ὑπὸ δόξης 30 

καὶ ἀπάτης. διὸ μᾶλλον ἅπτονται καὶ διαταράτ- 
τουσιν ἡμᾶς. ἀναπιμπλαμένους τοῦ πόάϑους καὶ τῆς 
ἀσϑενείας ἀφ᾽ ἧς λέγονται. πρὸς ταῦτα δὴ πάλιν 
παρασκευάξωμεν εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἔχειν ἔναυλον ὅτι 
ποιητικῇ μὲν οὐ πάνυ μέλον ἐστὶ τῆς ἀληϑείας., ἡ 35 
δὲ περὶ ταῦτ᾽ ἀλήϑεια καὶ τοῖς μηδὲν ἄλλο πεποιη- 

Ἑ μένοις ἔργον ἢ γνῶσιν καὶ μάϑησιν τοῦ ὄντος εὖ 
8 ΒΕΙΡ. το]. 1 ῥ. 426 6 Ηοτηθυ. ὦ 11 8 Νβϑυοκ. 

Ῥ. 246 12 Ἠοιϊηθυ. 1 12 15. 16. 1Π 850, 505 
18 Ἐυτῖρ. ΤΡΗ. Α. 1218 
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μάλα δυσϑήρατός ἐστι καὶ δύσληπτος. ὡς ὁμολο- 

γοῦσιν αὐτοί. καὶ τὰ ᾿Εμπεδοκλέους ἔστω πρόχειρα 
ταῦυτί 

“οὕτως οὔτ᾽ ἐπιδερκτὰ τάδ᾽ ἀνδράσιν οὔτ᾽ ἐπα- 
δ χουστά 

οὔτε νόῳ περιληπτά᾽ 
καὶ τὰ Ξενοφάνους 

“καὶ τὸ μὲν οὖν σαφὲς οὔτις ἀνὴρ γένετ᾽ οὐδέ 
τις ἔσται 

. τὸ εἰδὼς ἀμφὶ ϑεῶν τε καὶ ἅσσα λέγω περὶ πάντων᾽ 
χαὶ νὴ 4ία τὰ Σωκράτους ἐξομνυμένου παρὰ Πλά- 

τῶνι ΙΝ περὶ τούτων γνῶσιν. ἧττον γὰρ ὧς εἰδόσι ἊΝ 

τι περὶ τούτων προσέξουσι τοῖς ποιηταῖς ἐν οἷς 
τοὺς φιλοσόφους ἐλιγγιῶντας ὁρῶσιν. 

1 ὃ. Ἔτι δὲ μᾶλλον ἐπιστήσομεν αὐτὸν ἅμα τῷ 

προσάγειν τοῖς ποιήμασιν ὑπογράφοντες τὴν ποιη- 

τικὴν ὅτι μιμητικὴ τέχνη καὶ δύναμίς ἐστιν ἀντί- 

στροφος τῇ ζωγφραφίᾳ. καὶ μὴ μόνον ἐκεῖνο τὸ 

ϑουλούμενον ἀκηκοὼς ἔστω. ζωγραφίαν μὲν εἶναι 
20 φϑεγγομένην τὴν ποίησιν, ποίησιν δὲ σιγῶσαν τὴν 

ξωγραφίαν, ἀλλὰ πρὸς τούτῳ διδάσκωμεν αὐτὸν ὅτι 

γεγραμμένην σαύραν ἢ πίϑηκον ἢ Θερσίτου πρόσ- 
ὥπον ἰδόντες ἡδόμεϑα καὶ ϑαυμάξομεν οὐχ ὡς 

καλὸν ἀλλ᾽ ὡς ὅμοιον. οὐσίᾳ μὲν γὰρ οὐ δύναται 
80 καλὸν γενέσϑαι τὸ αἰσχρόν. ἡ δὲ μίμησις. ἄν τε 

περὶ φαῦλον ἄν τὲ περὶ χρηστὸν ἐφίκηται τῆς 

ὁμοιότητος. ἐπαινεῖται. καὶ τοὐναντίον ἂν αἰσχροῦ 

2 ᾿Εμπεδοκλέους] ΜΠ] Δοη. ΕῪ. ῬΏ1]. ατδϑθο. νο]. 1 Ρ. 3 
ἌΨΕΥ Ά. 4 οὕτως οὔτ᾽] οὔτ᾽ Η 1 Ξενοφάνους) Μυ]]δοη. νοὶ]. 1 

Ῥ. 108 11 Πλάτωνι] ῬΠδράοι. Ρ. 609 ἃ 
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σώματος εἰχόνα καλὴν παράσχῃ, τὸ πρέπον καὶ τὸ 

εἰχὺς οὐκ ἀπέδωκεν. γράφουσι δὲ καὶ πράξεις ἀτό- 

πους ἔνιοι, καϑάπερ Τιμόμαχος τὴν Μηδείας τεκνο- 

κτονίαν χαὶ Θέων τὴν Ὀρέστου μητροχτονίαν καὶ 

Παρράσιος τὴν Ὀδυσσέως προσποίητον μανίαν καὶ ὅ 

Β Χαιρεφάνης ἀκολάστους ὁμιλίας γυναικῶν πρὸς ἄν- 

δρας. ἐν οἷς μάλιστα δεῖ τὸν νέον ἐθίζεσθαι. δι- 
δασκόμενον ὅτι τὴν πρᾶξιν οὐκ ἐπαινοῦμεν ἧς 

γέγονεν ἣ μίμησις. ἀλλὰ τὴν τέχνην εἰ μεμίμηται 

προσηχόντως τὸ ὑποκείμενον. ἐπεὶ τοίνυν καὶ ποιη- 10 

τικὴ πολλάκις ἔργα φαῦλα καὶ πάϑη μοχϑηρὰ καὶ 
ἤϑη μιμητικῶς ἀπαγγέλλει, δεῖ τὸ ϑαυμαξόμενον ἐν 

τούτοις καὶ χατορϑούμενον μήτ᾽ ἀποδέχεσϑαι τὸν 
νέον ὡς ἀληϑὲς μήτε δοκιμάξειν ὡς καλόν, ἀλλ᾽ 
ἐπαινεῖν μόνον ὡς ἐναρμόττον τῷ ὑποκειμένῳ προσ- τὖ 
ὦώπῳ καὶ οἰχεῖον. ὥσπερ γὰρ ὑὸς βοὴν καὶ ψόφον 

Ο τροχιλίας καὶ πνευμάτων ῥοῖξον καὶ ϑαλάττης κτύ- 

πον ἀκούοντες ἐνοχλούμεϑα καὶ δυσχεραίνομεν. ἂν 
δέ τις πιϑανῶς ταῦτα μιμῆται. καϑάπερ Παρμένων 

τὴν ὗν χαὶ Θεόδωρος τὰς τροχιλίας, ἡδόμεϑα᾽ καὶ 30 

νοσώδη μὲν ἄνθρωπον καὶ ὕπουλον ὡς ἀτερπὲς 
ϑέαμα φεύγομεν, τὸν δ᾽ ᾿Φριστοφῶντος Φιλοκτήτην 
καὶ τὴν Σιλανίωνος ᾿Ιοκάστην ὁμοίους φϑίνουσι καὶ 

ἀποϑνήσκουσι πεποιημένους δρῶντες χαίρομεν" οὕτως 
ὁ νέος ἀναγιγνώσχων ἃ Θερσίτης ὃ γελωτοποιὸς ἢ 35 

Σίσυφος ὃ φϑορεὺς ἢ Βάτραχος ὃ πορνοβοσκὸς λέ- 

Ὁ γων ἢ πράττων πεποίηται. διδασκέσϑω τὴν μιμου- 
μένην ταῦτα δύναμιν χαὶ τέχνην ἐπαινεῖν, ὃς δὲ 

26 φϑόρος Η 
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διαϑέσεις καὶ πράξεις μιμεῖται καὶ προβάλλεσϑαι 
καὶ κακίξειν. οὐ γάρ ἐστι ταὐτὸ τὸ καλόν τι καὶ 
καλῶς τι μιμεῖσϑαι. καλῶς γάρ ἐστι τὸ πρεπόντως 

καὶ οἰκείως. οἰκεῖα δὲ καὶ πρέποντα τοῖς αἰσχροῖς 

ὅ τὰ αἰσχρά. καὶ γὰρ αἵ ΖΔαμωνίδα τοῦ χωλοῦ χρη- 

πῖδες, ἃς ἀπολέσας εὔχετο τοῖς τοῦ κλέψαντος ἔναρ- 
΄ ΄ - Ν 3 ") , Ὡς μόσαι ποσί, φαῦλαι μὲν ἦσαν ἐκείνῳ δ᾽ ἥρμοττον. 

καὶ τό | 
ς , . 3 » , , , εἴπερ γὰρ ἀδικεῖν χρή. τυραννίδος πέρι 

10 κάλλιστον ἀδικεῖν" 

χαὶ τό 
ἑτοῦ μὲν δικαίου τὴν δόκησιν ἄρνυσο, 
τὰ δ᾽ ἔργα τοῦ πᾶν δρῶντος ἔνϑα κερδανεῖς" 

1 “τάλαντον ἡ προίξ. μὴ λάβω; ξῆν δ᾽ ἔστι μοι 
τάλαντον ὑπεριδόντι; τεύξομαι δ᾽ ὕπνου 

προέμενος; οὐ δώσω δὲ κἀν “Ἥιδου δίκην 

ὡς ἠσεβηκὼς εἰς τάλαντον ἀργυροῦν; 

μοχϑηροὶ μέν εἰσι λόγοι καὶ ψευδεῖς, ᾿Ετεοκλεῖ δὲ 
30 χαὶ ᾿Ιξίονι καὶ τοχογλύφῳ πρεσβύτῃ πρέποντες. ἂν 

οὖν ὑπομιμνήσκωμεν τοὺς παῖδας ὅτι ταῦτ᾽ οὐκ 

ἐπαινοῦντες οὐδὲ δοχιμάξοντες ἀλλ᾽ ὡς ἄτοπα καὶ 

φαῦλα φαύλοις καὶ ἀτόποις ἤϑεσι καὶ προσώποις 

περιτιϑέντες γρόφουσιν. οὐκ ἂν ὑπὸ τῆς δόξης βλά- 

8ὅ πτοιντὸ τῶν ποιητῶν. ἀλλὰ τοὐναντίον ἡ πρὸς τὸ 
πρόσωπον ὑποψία διαβάλλει καὶ τὸ πρᾶγμα καὶ τὸν 
λόγον, ὡς φαῦλον ὑπὸ φαύλου καὶ λεγόμενον καὶ 

8 καλῶς τι Ἡ: καλῶς 9 ἘπΠῚΡ. ῬΠοθη. ὅ24 12 
Ναῦοῖκ. Ρ. 682 1ὅ Μοῖμοκ. ΤΥ Ρ. 608 λάβω; ξῆν ατο- 
ἀϊὰ5: λαβὼν καὶ ξῆν 
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πραττόμενον. οἷόν ἐστι καὶ τὸ τῆς συγκοιμήσεως 

τοῦ Πάριδος ἐκ τῆς μάχης ἀποδράντος. οὐδένα γὰρ 
ἄλλον ἀνθρώπων ἡμέρας συγκοιμώμενον γυναικὶ 

Ζ μ᾽ Χ 2 ΄ Α Ἂ 2 ’, ποιήσας ἢ τὸν ἀκόλαστον καὶ μοιχικὸν ἐν αἰσχύνῃ 
νιν ΄ ᾽ Δ ΄ , δ Υ 

δῆλός ἐστι καὶ ψόγῳ τιϑέμενος τὴν τοιαύτην 

ἀκρασίαν. 

19 4. Ἔν δὲ τούτοις εὖ μάλα προσεκτέον εἴ τινας 

ὁ ποιητὴς αὐτὸς ἐμφάσεις δίδωσι κατὰ τῶν λεγο- 

μένων ὡς δυσχεραινομένων ὑπ᾽ αὐτοῦ. καϑάπερ ὁ 
Μένανδρος ἐν τῷ προλόγῳ τῆς Θαΐδος πεποίηκεν 

ἘΜ ᾿ Χ Ἂ:- “ἤ ΄ ,ὔ ἐμοὶ μὲν οὖν ἄειδε τοιαύτην. ϑεά, 
ϑρασεῖαν ὡραίαν δὲ καὶ πιϑανὴν ἅμα. 

ἀδικοῦσαν ἀποκλείουσαν αἰτοῦσαν πυκνά. 

μηδενὸς ἐρῶσαν. προσποιουμένην δ᾽ ἀεί". 

Β ἄριστα δ᾽ Ὅμηρος τῷ γένει τούτῳ κέχρηται" καὶ 
γὰρ προδιαβάλλει τὰ φαῦλα καὶ προσυνίστησι τὰ 

χρηστὰ τῶν λεγομένων. προσυνίστησι μὲν οὕτως 

“αὐτίκα μειλίχιον καὶ κερδαλέον φάτο μῦϑον᾽ 

καί : 

“τόνδ᾽ ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρητύσασκε παραστάς. 
ΡῚ - - ͵ Ἁ 7 Ἁ 

ἐν δὲ τῷ προδιαβάλλειν μονονοὺ μαρτύρεται καὶ 
,ὕ - ᾽ὕ , 3 

διαγορεύει μήτε χρῆσϑαι μήτε προσέχειν ὡς οὖσιν 

ἀτόποις καὶ φαύλοις. οἷον τόν τ᾽ ᾿Δ4γαμέμνονα μέλ- 

λων διηγεῖσθαι τῷ ἱερεῖ χρώμενον ἀπηνῶς προείρηκεν 
"ἀλλ᾽ οὐκ ᾿Δ4τρείδῃ ᾿4γαμέμνονι ἥνδανε ϑυμῷ, 
ἀλλὰ κακῶς ἀφίει", 

8 ἄνϑρωπον Ὗ : ἀνθρώπων. Ὀο]οπάθμι Τη1}1 νὰ. 1711 
ΜΈ ῖμοΚ. ΤΡ ὑ. 181 18 Ηοχηθυ. ξ 148 20 14. Β 189 
2ὅ Ἠομ. 4 24 

25 
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τουτέστιν ἀγρίως καὶ αὐϑάδως καὶ παρὰ τὸ προσῆ- Ο 
κον᾽ τῷ τ᾽ ᾿Δχιλλεῖ τοὺς ϑρασεῖς λόγους περιτίϑησιν 

“οὐνοβαρές. κυνὸς ὄὕμματ᾽ ἔχων, κραδίην δ᾽ ἐλάφοιο᾽ 

τὴν αὑτοῦ κρίσιν ὑπειπών ᾿ 

δ ᾿ Πηλείδης δ᾽ ἐξαῦτις ἀταρτηροῖς ἐπέεσσιν 

᾿Δτρείδην προσέειπε. καὶ οὔ πω λῆγε χόλοιο. 

καλὸν γὰρ εἰκὸς οὐδὲν εἶναι μετ᾽ ὀργῆς καὶ αὐστη- 
ρῶς λεγόμενον. ὁμοίως καὶ ἐπὶ τῶν πράξεων 

“ἦ ῥα, καὶ Ἕκτορα δῖον ἀεικέα μήδετο ἔργα, 

ο πρηνέα πὰρ λεχέεσσι Μενοιτιάδαο τανύσσας᾽. Ὁ 
εὖ δὲ καὶ ταῖς ἐπιρρήσεσι χρῆται. καϑάπερ τινὰ ψῆ- 
φον ἰδίαν ἐπιφέρων τοῖς πραττομένοις ἢ λεγομέ- 

νοις. ἐπὶ μὲν τῆς μοιχείας τοῦ Ἄρεος τοὺς ϑεοὺς 
ποιῶν λέγοντας 

τό “οὐχ ἀρετᾷ κακὰ ἔργα" κιχάνει τοι βραδὺς ὠχύν᾽. 

ἐπὶ δὲ τῆς τοῦ “Ἕχτορος ὑπερφροσύνης καὶ μεγα- 

λαυχίας 

“ὃς ἔφατ᾽ εὐχόμενος, νεμέσησε δὲ πότνια “Ἤρη΄. 
ἐπὶ δὲ τῆς Πανδάρου τοξείας 

0 “ὡς φάτ᾽ ᾿4ϑηναίη, τῷ δὲ φρένας ἄφρονι πεῖϑεν᾽. 

αὗται μὲν οὖν α τῶν λόγων ἀποφάσεις καὶ δόξαι Ἐ 
παντός εἰσι κατιδεῖν τοῦ προσέχοντορ᾽ ἑτέρας δ᾽ ἐκ 
τῶν πραγμάτων αὐτῶν παρέχουσι μαϑήσεις, ὥσπερ 

ὁ Εὐριπίδης εἰπεῖν λέγεται πρὸς τοὺς τὸν ᾿Ιξίονα 

85 λοιδοροῦντας ὡς ἀσεβῆ καὶ μιαρόν, “οὐ μέντοι πρό- 

τερον αὐτὸν ἐκ τῆς σκηνῆς ἐξήγαγον ἢ τῷ τροχῷ 

8 ΗοτϊηθΥ. 4 228 ὅ 1ᾶ. 4 298 9 1 Ὁ 98 15 
1ἃ. 3 829 18 14. Θ 198 20 14. Ζ 104 24 Εὐριπί. 
δης}] Νδθοκ. Ρ. 889 
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προσηλῶσαι᾽. παρὰ δ᾽ Ὁμήρῳ σιωπώμενόν ἐστι τὸ 

τοιοῦτο γένος τῆς διδασκαλίας. ἔχον δ᾽ ἀναϑεώρη- 

σιν ὠφέλιμον ἐπὶ τῶν διαβεβλημένων μάλιστα μύ- 

ϑῶν,. οὺς ταῖς πάλαι μὲν ὑπονοίαις ἀλληγορίαις δὲ 
νῦν λεγομέναις παραβιαξζόμενοι καὶ διαστρέφοντες 

ἔνιοι μοιχευομένην φασὶν ᾿Αφροδίτην ὑπ᾽ ΄Ἄρεος 

μηνύειν Ἥλιον, ὅτι τῷ τῆς ᾿ἀφροδίτης ἀστέρι συνελ- 
ϑὼν ὁ τοῦ άρεος μοιχικὰς ἀποτελεῖ γενέσεις, ᾿Ηλίου 
δ᾽ ἐπαναφερομένου καὶ καταλαμβάνοντος οὐ λανϑά- 

νουσιν. τὸν δὲ τῆς Ἥρας καλλωπισμὸν ἐπὶ τὸν 

Ζία καὶ τὰς περὶ τὸν κεστὸν γοητείας ἀέρος τινὰ 

κόϑαρσιν εἶναι βούλονται τῷ πυρώδει πλησιάξοντος, 

ὥσπερ οὐκ αὐτοῦ τὰς λύσεις τοῦ ποιητοῦ διδόντος. 

ἐν μὲν γὰρ τοῖς περὶ τῆς ᾿ἀφροδίτης διδάσκει τοὺς 
προσέχοντας, ὅτι μουσικὴ φαύλη καὶ ᾷοματα πονηρὰ 

καὶ λόγοι μοχϑηρὰς ὑποϑέσεις λαμβάνοντες ἀκό- 

λαστα ποιοῦσιν ἤϑη καὶ βίους ἀνάνδρους καὶ ἀν- 

ϑρώπους τρυφὴν καὶ μαλακίαν καὶ γυναικοκρασίαν 

ἀγαπῶντας 

“εἵματά τ᾽ ἐξημοιβὰ λοετρά τε ϑερμὰ καὶ εὐνάοἷ. 
διὸ χαὶ τὸν Ὀδυσσέα τῷ κιϑαρῳδῷ προστάττοντα 
πεποίηκεν 

“ἀλλ᾽ ἄγε δὴ μετάβηϑι καὶ ἵππου κόσμον ἄεισον᾽, 
καλῶς ὑφηγούμενος τὸ παρὰ τῶν φρονίμων καὶ νοῦν 

ἐχόντων χρῆναι λαμβάνειν τοὺς μουσικοὺς χαὶ ποιη- 

τικοὺς τὰς ὑποϑέσεις. ἐν δὲ τοῖς περὶ τῆς Ἥρας 
΄ " ΄, ᾿ Β ἄριστα τὴν ἀπὸ φαρμάχων καὶ γοητείας καὶ μετὰ 

11 τινὰ Η: τινὸς 18 γυναικοκρατίαν ΜοΖΊΥΙΘΟΙ5 
20 οι. ' 249 ῶ8 1ᾶ. 3. 492 

ὅ 



ῬΟΕΤΑΒ ΑΥΘΙΒΕ ΘΈΒΕΑΤ 4Ἶ 

δόλου πρὸς τοὺς ἄνδρας ὁμιλίαν καὶ χάριν ἔδειξεν 

οὐ μόνον ἐφήμερον καὶ ἁψίκορον καὶ ἀβέβαιον 
οὖσαν. ἀλλὰ καὶ μεταβάλλουσαν εἰς ἔχϑραν καὶ ὀὁρ- 
γήν, ὅταν τὰ τῆς ἡδονῆς ἀπομαρανϑῇ. τοιαῦτα γὰρ 

ὃ ὁ Ζεὺς ἀπειλεῖ καὶ λέγει πρὸς αὐτήν 

“ὄφρα ἴδῃς ἤν τοι χραίσμῃ φιλότης τε καὶ εὐνή, 

ἣν ἐμίγης ἐλθοῦσα ϑεῶν ἄπο καί μ’ ἀπάτησας. 

ἡ γὰρ τῶν φαύλων διάϑεσις ἔργων χαὶ μίμησις ἂν 

προσαποδῷ τὴν συμβαίνουσαν αἰσχύνην καὶ βλάβην 

τὸ τοῖς ἐργασαμένοις, ὠφέλησεν οὐκ ἔβλαψε τὸν ἀκρο- 

μενον. οὗ γοῦν φιλόσοφοι παραδείγμασι χρῶνται. 

νουϑετοῦντες καὶ παιδεύοντες ἐξ ὑποκειμένων" οἵ 

ὃὲ ποιηταὶ ταῦτα ποιοῦσι πλάττοντες αὐτοὶ πράγ- 

ματα καὶ μυϑολογοῦντεο. ὃ μὲν οὖν Μελάνϑιος 
τὸ εἴτε παίζων εἶτε σπουδάζων ἔλεγε διασῴώξεσϑαι τὴν 

ΟΡΡΥΥ͂ 

᾿ϑηναίων πόλιν ὑπὸ τῆς τῶν ῥητόρων διχοστασίας 

καὶ ταραχῆς οὐ γὰρ ἀποκλίνειν ἅπαντας εἰς τὸν 

αὐτὸν τοῖχον. ἀλλὰ γίγνεσθαί τινα τοῦ βλάπτοντος 

ἀνθολκὴν ἐν τῇ διαφορᾷ τῶν πολιτευομένων. αἱ δὲ 

20. τῶν ποιητῶν ὑπεναντιώσεις πρὸς αὑτοὺς ἀντανα- 

φέρουσαι τὴν πίστιν οὐκ ἐῶσιν ἰσχυρὰν δοπὴν γενέ- 
σϑαι πρὸς τὸ βλάπτον. ὕπου μὲν οὖν αὐτοῖς τὸ 

τιϑέναι σύνεγγυς ἐχφανεῖς ποιεῖ τὰς ἀντιλογίας, δεῖ 

τῷ βελτίονι συνηγορεῖν ὥσπερ ἐν τούτοις 

2 πόλλ᾽. ὦ τέκνον. σφάλλουσιν ἀνθρώπους ϑεοί". Ὁ 
τὸ ῥᾷστον εἶπας, αἰτίασασϑαι ϑεούς. 

καὶ πάλιν 

Ὁ Ἡΐοτη. Ὁ 32 2ὅ Νβαοκ. ρΡ. 84 
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“χρυσοῦ σε πλήϑει, τούσδε δ᾽ οὐ χαίρειν χρεών᾽. 
“σκαιὸν τὸ πλουτεῖν κἄλλο μηδὲν εἰδέναι" 

“τί δῆτα ϑύειν δεῖ δὲ κατϑανούμενον ;᾽ 
“ἄμεινον" οὐδεὶς κάματος εὐσεβεῖν ϑεούς.᾽ 5 

τὰ γὰρ τοιαῦτα τὰς λύσεις ἔχει προδήλους, ἄν, 

ὥσπερ εἴρηται. πρὸς τὰ βελτίονα τῇ κρίσει τοὺς 

νέους κατευϑύνωμεν. ὅσα δ᾽ εἴρηται μὲν ἀτόπως 

εὐθὺς δ᾽ οὐ λέλυται, ταῦτα δεῖ τοῖς ἀλλαχόϑι πρὸς 

τοὐναντίον εἰρημένοις ὑπ᾽ αὐτῶν ἀνταναιρεῖν, μὴ τὸ 

ἀχϑομένους τῷ ποιητῇ μηδὲ χαλεπαίνοντας ἀλλ᾽ ἐν 
ἤϑει καὶ μετὰ παιδιᾶς δεχομένους. εὐϑύς, εἰ βού- 

λει, πρὸς τὰς Ὁμηρικὰς τῶν ϑεῶν ῥίψεις ὑπ᾽ ἀλλή- 
Α ΄ Ὃ 2 9 , ᾿ ΑΥ Α 

λῶν καὶ τρώσεις ὑπ΄ ἀνθρώπων καὶ διαφορὰς καὶ 

χαλεπότητας τ 

“οἶσϑα καὶ ἄλλον μῦϑον ἀμείνονα τοῦδε νοῆσαι 

καὶ νοεῖς νὴ 4έα καὶ λέγεις χρεῖττον ἀλλαχόϑιε καὶ 
βέλτιον τὰ τοιαῦτα ' 

᾿ϑεοὶ ῥεῖα ξώοντες᾽ 
καί 20 

“τῷ ἔνι τέρπονται μάκαρες ϑεοὶ ἤματα πάντα 

“ὃς γὰρ ἐπεκλώσαντο ϑεοὶ δειλοῖσι βροτοῖσι. 
, ᾽ ᾿ ᾿ ΤΡ: ἢ ᾿Ὡ πτ5 , ΓΆΞΓ ΤΣ 

ζώειν ἀχνυμένοις" αὐτοὶ δὲ τ΄ ἀκηδέες εἰσίν΄. 
Ω 4 2 δ ’ } “- δ᾿ αὗται γάρ εἰσιν ὑγιαίνουσαι περὶ ϑεῶν δόξαι καὶ 35 

2 τὸ ϑίοθαθυβ ΕἾου. 98, 7 (Νδϑυοκ. μ. δὅ432): γε 4 
Νάυοκ. Ρ. 094 ϑύειν Οοθοίαβ: οὖσιν 12 δεχομένους (86. 
ταῦτα) ϑοτῖρβι: λεγομένοις 10 Ηοιηρθῦ. Η 888 19 14. 
Ζ, 1838 Ἱ τα. ΣΦ 416 28 1ἃ. 9). ὅ28 
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ἀληϑεῖς, ἐκεῖνα δὲ πέπλασται πρὸς ἔκπληξιν ἀνθρώ- 

πων. πάλιν Εὐριπίδου λέγοντος 

ἱπολλαῖσι μορφαῖς οἱ ϑεοὶ σοφισμάτων 

σφάλλουσιν ἡμᾶς κρείττονες πεφυκότες᾽ 

οὐ χεῖρόν ἐστιν ὑπενεγκεῖν τό 
“εἰ ϑεοί τι δρῶσι φαῦλον. οὔκ εἰσιν ϑεοί᾽. 

βέλτιον εἰρημένον ὑπ᾽ αὐτοῦ. καὶ τοῦ Πινδάρου 

σφόδρα πικρῶς καὶ παροξυντικῶς εἰρηκότος 
6, οὗ δὴ -»" 2 3 2 - ν 2 ΤΣ... χρὴ δὲ πᾶν ἔρδοντ᾽ ἀμαυρῶσαι τὸν ἐχϑρόν΄, 

ἀλλ᾽ αὐτός γε σὺ λέγεις ὅτι 
“τὸ πὰρ δίκαν 

γλυκὺ πικροτάτα μένει τελευτά᾽, 
- Ν, 

χαὶ τοῦ Σοφοκλέους 
“τὸ χέρδος ἡδύ. κἂν ἀπὸ ψευδῶν ἴῃ᾽. 

χαὶ μὴν σοῦ γ᾽ ἀκηκόαμεν ὡς 
“οὐκ ἐξάγουσι καρπὸν οἵ ψευδεῖς λόγοι. 

πρὸς δ᾽ ἐχεῖνα τὰ περὶ τοῦ πλούτου 

“δευνὸς γὰρ ἕρπειν πλοῦτος ἔς τὲ τἄβατα 

καὶ πρὸς τὰ βατὰ κἄπωϑεν ὥν" πένης δ᾽ ἀνήρ 
οὐδ᾽ ἐντυχὼν δύναιτ᾽ ἂν ὧν ἐρᾷ τυχεῖν. 
καὶ γὰρ δυσειδὲς σῶμα καὶ δυσώνυμον 

γλώσσῃ σοφὸν τίϑησιν εὔμορφόν τ᾽ ἰδεῖν" 

ἀντιπαραϑήσει πολλὰ τῶν Σοφοκλέους, ὧν καὶ 
ταῦτ᾽ ἐστί : 

8 Νδυοκ. Ρ. 8619 6 1ᾶ. ν. 8δ 9 βίῃ. ΤΥ͂ 48 
ΠῚ Ιβἴητη. ΥἹΙ 41 12 γλυκὺ Ριπᾶαδγιβ: γλυκεῖ 14 
ΝἝΌΟΚ. Ρ. 240 ἴῃ Βυυποῖιπδ: εἴη 10 Νάυοκ, Ρ. 346 
18 16. Ὁ. 118 ἔς Βίοθδθιβ ΒΊου. 91, 27: πρός τἄβατα 
καὶ πρὸς τὰ βατὰ ϑθρπαπαβ: τὰ βατὰ καὶ πρὸς τ᾽ ἄβατα 
19 χἄπωϑεν ὥν 50110851: καὶ ὁπόϑεν δ᾽ δαὰ. ἢ 

ῬΙαίδτοηὶ Μοχδ]8. Υ]. 1. 4 
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ς , “. ΕΣ ΕΣ ΡΞ 9 , 
γένοιτο κἂν ἄπλουτος ἐν τιμαῖς ἀνήρ 

καί 
ς 45. λ ΄ ΄ ᾽ ῳ 

οὐδὲν κακίων πτωχός. εἰ καλῶς φρονοῖ 

Ο “ἀλλὰ τῶν πολλῶν καλῶν 

τίς χάρις, εἰ κακόβουλος 

φροντὶς ἐχτρέφει τὸν εὐαίωνα πλοῦτον; 

ὁ ὃὲ Μένανδρος ἐπῆρε μὲν ἀμέλει τὴν φιληδονίαν 
καὶ ὑπεχαύνωσε τοῖς ἐρωτικοῖς καὶ διαπύροις ἐκείνοις 

᾿ἄπανϑ᾽ ὅσα ζῇ καὶ τὸν ἥλιον βλέπει 
τὸν κοινὸν ἡμῖν. δοῦλα ταῦτ᾽ ἔσϑ᾽ ἡδονῆς. 

πάλιν δ᾽ ἐπέστρεψε καὶ περιέσπασε πρὸς τὸ καλὸν 
ἡμᾶς χαὶ τὴν ϑρασύτητα τῆς ἀκολασίας ἐξέκοψεν 
εἰπών 

ὄνειδος αἰσχροὺς βίος ὅμως χἂν ἡδὺς ἢἦ᾽. 
Ὁ ταῦτα γὰρ ἐχείνοις μέν ἐστιν ὑπεναντία. βελτίω δὲ 

καὶ χρησιμώτερα. δυεῖν οὖν ϑάτερον ἡἣ τοιαύτη 

τῶν ἐναντίων ποιήσει παράϑεσις καὶ κατανόησις, ἢ 

παράξει πρὸς τὸ βέλτιον ἢ καὶ τοῦ χείρονος ἀπο- 

στήσει τὴν πίστιν. ἂν δ᾽ αὐτοὶ μὴ διδῶσι τῶν 
ἀτόπως εἰρημένων λύσεις. οὐ χεῖρόν ἐστιν ἑτέρων 

ἐνδόξων ἀποφάσεις ἀντιτάττοντας ὥσπερ ἐπὶ ζυγοῦ 

ῥέπειν πρὸς τὸ βέλτιον. οἷον τοῦ ᾿4λέξιδος κινοῦν- 

τος ἐνίους ὅταν λέγῃ 
τὰς ἡδονὰς δεῖ συλλέγειν τὸν σώφρονα. 

τρεῖς δ᾽ εἰσὶν αἵ γε τὴν δύναμιν κεκτημέναι 
Ε τὴν ὡς ἀληϑῶς συντελοῦσαν τῷ βίῳ. 

1 Νβυοῖκ. Ρ. 247 8 1α, ν». 247 ὅ 14. Ῥ. 207 10 
ΜρΙμ6Κ. ΤΥ Ρ. 206 156 1ᾶ. ΙΝ ρΡ. 282 25. 14, 1Π φ: 518 
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τὸ φαγεῖν τὸ πιεῖν τὸ τῆς ᾿ἀφροδίτης τυγχάνειν" 

τὰ δ᾽ ἄλλα προσθήκας ἅπαντα χρὴ καλεῖν". 

᾿ ὑπομνηστέον ὅτι Σωκράτης τοὐναντίον ἔλεγε. τοὺς 

μὲν φαύλους ζῆν τοῦ ἐσϑίειν καὶ πίνειν ἕνεκα, τοὺς 

ὅ δ᾽ ἀγαϑοὺς ἐσϑίειν καὶ πίνειν ἕνεκα τοῦ ζῆν. πρὸς 

ὃὲ τὸν γράψαντα ἱποτὶ τὸν πονηρὸν οὐκ ἄχρηστον 

ὅπλον ἁ πονηρία᾽. τρόπον τινὰ συνεξομοιοῦσϑαι 

χελεύοντα τοῖς πονηροῖς. τὸ τοῦ Ζ᾽ιογένους παρα- 

βαλεῖν ἔστιν" ἐρωτηϑεὶς γὰρ ὅπως ἄν τις ἀμύναιτο 

10 τὸν ἐχϑρόν. “αὐτός᾽ ἔφη “καλὸς κἀγαϑὸς γενόμενος. 

δεῖ δὲ τῷ Διογένει καὶ πρὸς τὸν Σοφοκχλέα χρή- 
σασϑαι᾿ πολλὰς γὰρ ἀνθρώπων μυριάδας ἐμπέπλη- 

κεν ἀϑυμίας περὶ τῶν μυστηρίων ταῦτα γράψας 

“ὡς τρισόλβιοι 

τὸ κεῖνοι βροτῶν. οἱ ταῦτα δερχϑέντες τέλη 

μόλωσ᾽ ἐς ἽΔιδου" τοῖσδε γὰρ μόνοις ἐκεῖ 
ξῆν ἔστι. τοῖς δ᾽ ἄλλοισι πάντ᾽ ἐκεῖ κακά. 

Διογένης δ᾽ ἀκούσας τι τοιοῦτο “τί λέγεις: ἔφη. 

“χρείττονα μοῖραν ἕξει Παταικίων ὃ κλέπτης ἀποϑα- 
3. νὼν ἢ ̓ Επαμεινώνδας ὅτι μεμύηται:᾽ Τιμοϑέῳ μὲν 

γὰρ ἄδοντι τὴν ἴἄρτεμιν ἐν τῷ ϑεόάτρῳ “μαινάδα 
ϑυιάδα φοιβάδα λυσσάδα᾽ Κινησίας εὐϑὺς ἀντεφώ- 

νῆσὲε “τοιαύτη σοι ϑυγάτηρ γένοιτο᾽. χάριεν δὲ καὶ 

τὸ τοῦ Βίωνος πρὸς τὸν Θέογνιν λέγοντα 

8ὅ “πᾶς γὰρ ἀνὴρ πενίῃ δεδμημένος οὔτε τι εἰπεῖν 

οὔϑ᾽ ἔρξαι δύναται. γλῶσσα δέ οἱ δέδεται 

1 τὸ φαγεῖν τὸ πιεῖν Ἡ 6χ Ρ. 44 ἔ.: τὸ πιεῖν τὸ φαγεῖν 
14 Νβυοῖ. ρ. 247 21 μὰινάδα] ΒΕΥΡ. 8 Ρ».62 0 22 ϑὺυι- 

᾿άἄδα τάρτα: ϑυάδα 2ὅ ΤΏΘΟρΡΌ. 177 
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πῶς οὖν σὺ πένης ὧν φλυαρεῖς τοσαῦτα καὶ κατα- 

δολεσχεῖς ἡμῶν: 

Β ὅ. Δεῖ δὲ μηδὲ τὰς ἐκ τῶν παρακειμένων ἢ συμ- 
φραξομένων παραλιπεῖν ἀφορμὰς πρὸς τὴν ἐπανόρ- 

ϑῶωσιν. ἀλλ᾽ ὥσπερ οἱ ἰατροὶ τῆς κανϑθαρίδος οὔσης ὅ 
ϑανασίμου τοὺς πόδας ὅμως καὶ τὰ πτερὰ βοηϑεῖν 

οἴονται καὶ ἀναλύειν τὴν δύναμιν, οὕτως ἐν τοῖς 

ποιήμασι. κἂν ὄνομα κἂν δῆμα παρακείμενον ἀμ- 

βλυτέραν ποιῇ τὴν πρὺς τὸ χεῖρον ἀπαγωγήν, ἐπι- 
λαμβάνεσϑαι καὶ προσδιασαφεῖν, ὡς ἐπὶ τούτων ιτ0 

ἔνιοι ποιοῦσι 

ἱτοῦτό νύ που γέρας ἐστὶν ὀιξυροῖσι βροτοῖσι. 

χείρασϑαίτε κόμην βαλέειν τ᾿ ἀπὸ δάκρυ παρειῶν" 

χαί 
“ὼς γὰρ ἐπεκλώσαντο ϑεοὶ δειλοῖσι βροτοῖσι. τ 

ζώειν ἀχνυμένοις᾽. 
Ο οὐ γὰρ ἁπλῶς εἶπε καὶ πᾶσιν ἀνθρώποις ὑπὸ ϑεῶν 

ἐπικεκλῶσϑαι λυπηρὸν βίον. ἀλλὰ τοῖς ἄφροσι καὶ 

ἀνοήτοις. οὺς δειλαίους καὶ οἰχτροὺς διὰ μοχϑηρίαν 

ὕντας εἴωϑε ᾿ δειλοὺς καὶ ᾿ὀιξυροὺς᾽ προσαγορεύειν. 30 

0. ΄4λλος τοίνυν τρόπος ἐστὶ τὰς ἐν τοῖς ποιή- 

μασιν ὑποψίας πρὺς τὸ βέλτιον ἐκ τοῦ χείρονος με- 

ϑιστὰς ὁ διὰ τῶν ὀνομάτων τῆς συνηϑείας. περὶ 

ὃν δεῖ τὸν νέον γεγυμνάσϑαι μᾶλλον ἢ περὶ τὰς 

λεγομένας γλώττας. ἐκεῖνο μὲν γὰρ φιλόλογον. 36 
καὶ οὐκ ἀηδὲς ὅτι “ῥιγεδανὸς᾽ κακοϑάνατός ἐστιν 

εἰδέναι" ᾿δάνον᾽ γὰρ Μακεδόνες τὸν ϑάνατον κα- 

λοῦσι. ᾿καμμονίην᾽ δὲ νίχην Αἰολεῖς τὴν ἐξ ἐπι- 

12 Ἠοϊηθυ. ὃ 191 16 τα. “ἃ δ25 



ῬΟΒΤΑΒ ΑΥΡΙΒΕ ΒΕΒΕΑΤ θὉ 

μονῆς καὶ καρτερίας, Ζίρύοπες δὲ ᾿πόπους᾽ τοὺς Ὁ 
δαίμονας. τουτὶ δ᾽ ἀναγκαῖον χαὶ χρήσιμον. εἰ μέλ- 

λομὲν ἐκ τῶν ποιημάτων ὠφεληϑήσεσθαι καὶ μὴ 
βλαβήσεσθαι. τὸ γιγνώσκειν πῶς τοῖς τῶν ϑεῶν 

5 ὀνόμασιν οἵ ποιηταὶ χρῶνται καὶ πάλιν τοῖς τῶν 

χακῶν καὶ ἀγαϑῶν. καὶ τί τὴν Τύχην τί τὴν Μοῖραν 
νοοῦντες ὀνομάξουσι. καὶ πότερον ταῦτα τῶν ἁπλῶς 

ἢ τῶν πολλαχῶς λεγομένων ἐστὶ παρ᾽ αὐτοῖς, ὥσπερ 

ἄλλα πολλά. καὶ γὰρ “οἶκον ποτὲ μὲν τὴν οἰκίαν 
10 καλοῦσιν 

“οἶκον ἐς ὑψόροφον᾽ 

ποτὲ δὲ τὴν οὐσίαν Ε 

᾿ἐσθϑίεταί μοι οἶκος. 
καὶ ᾿ βίοτον᾽ ποτὲ μὲν τὸ ζῆν 

18 “ἀμενήνωσεν δέ οἵ αἰχμήν 

κυανοχαῖτα Ποσειδάων. βιότοιο μεγήρας᾽ 
ποτὲ δὲ τὰ χρήματα 

“βίοτον δέ μοι ἄλλοι ἔδουσι", 

καὶ τῷ ᾿ἀλύειν᾽ ποτὲ μὲν ἀντὶ τοῦ δάκνεσϑαι καὶ 
50 ἀπορεῖσϑαι κέχρηται 

ὃς ἔφαϑ'. ἡ δ᾽ ἀλύουσ᾽ ἀπεβήσετο, τείρετο δ᾽ 
αἰνῶς 

ποτὲ δ᾽ ἀντὶ τοῦ γαυριᾶν καὶ χαίρειν 
“ἦ ἀλύεις ὅτι ἾἿἾοον ἐνίκησας τὸν ἀλήτην; 

2 χαὶ τῷ “ϑοάζειν᾽ ἢ τὸ κινεῖσϑαι σημαίνουσιν, ὡς 

Εὐριπίδης 

2 μέλλομεν Μεααν!ρίαβ: μέλλοιμεν 11 Ηογηθγῦ. ε 42 
19. 1. δ᾽ 818 14 καὶ Η: καὶ τὸν βίοτον ὟὟ : βίον 
1ὅ Ἠοϊηοῦ. Ν᾽ δ62 18 1ᾶ. ν 419 21 ιᾶ. Εὶ 852 24 τᾶ. 
σ 3382. 892 
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“κῆτος ϑοάξον ἐξ ᾿Ζτλαντικῆς ἁλός", 

ἢ τὸ καϑέζεσϑαι καὶ ϑαάσσειν. ὡς Σοφοκλῆς 
Ἐ “τίνας πόϑ' ἕδρας τάσδε μοι ϑοάξετε 

ἱχτηρίοις κλάδοισιν ἐξεστεμμένοι;" 
χάριεν δὲ καὶ τὸ τὴν χρείαν τῶν ὀνομάτων συνοι- ὅ 

κειοῦν τοῖς ὑποκειμένοις πράγμασιν, ὡς οἵ γραμ- 

ματιχκοὶ διδάσχουσιν. ἄλλο πρὸς ἄλλην δύναμιν 

λαμβάνοντες, οἷόν ἐστι 

“νῇ᾽ ὀλίγην αἰνεῖν. μεγάλῃ δ᾽ ἐνὶ φορτία ϑέσϑαι. 
τῷ μὲν γὰρ “αἰνεῖν σημαίνεται τὸ ἐπαινεῖν, αὐτῷ το 

δὲ τῷ ἐπαινεῖν ἀντὶ τοῦ παραιτεῖσϑαι νῦν κέχρηται. 

καϑάπερ ἐν τῇ συνηϑείᾳ ᾿καλῶς" φαμὲν "ἣ ἔχειν" καὶ 

29 “χαίρειν᾽ κελεύομεν. ὅταν μὴ δεώμεθα μηδὲ λαμβά- 

νῶμεν. οὕτω δὲ καὶ τὴν ᾿ἐπαινὴν Περσεφόνειαν" 
ἔνιοί φασιν ὡς παραιτητὴν εἰρῆσϑαι. ταύτην δὴ τὴν τ ᾿ 

διαίρεσιν καὶ διάκρισιν τῶν ὀνομάτων ἐν τοῖς μεί- Ἵ 

ξοσι καὶ σπουδαιοτέροις παραφυλάττοντες ἀπὸ τῶν 

ϑεῶν ἀρχώμεϑα διδάσχειν τοὺς νέους ὅτι χρῶνται 

τοῖς τῶν ϑεῶν ὀνόμασιν οἵ ποιηταὶ ποτὲ μὲν αὐτῶν 
ἐχείνων ἐφαπτόμενοι τῇ ἐννοίᾳ, ποτὲ δὲ δυνάμεις 50 
τινὰς ὧν οἵ ϑεοὶ δοτῆρές εἰσι καὶ καϑηγεμόνες 

ὁμωνύμως προσαγορεύοντες. οἷον εὐθὺς ὁ ᾿᾽Ζ4ρχί- 

λοχος. ὅταν μὲν εὐχόμενος λέγῃ 
Β ᾿χλῦϑ᾽ ἄναξ “Ἥφαιστε καί μοι σύμμαχος γου- 

νουμέἕνῳ 3 

ἵλαος γενοῦ. χαρίζξευ δ᾽ οἷάπερ χαρίζξεαι᾽, 
αὐτὸν τὸν ϑεὸν ἐπικαλούμενος δῆλός ἐστιν ὅταν 

1 Νάυοκ. ρΡ. 828 8. ΘΚ" ἃ 9 Ἠεβιοᾶ. ΟὉ 648 
24 Βουρκ. 2 γ. 404 
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δὲ τὸν ἄνδρα τῆς ἀδελφῆς ἠφανισμένον ἐν ϑαλάττῃ 

καὶ μὴ τυχόντα νομίμου ταφῆς ϑρηνῶν λέγῃ με- 

τριώτερον ἂν τὴν συμφορὰν ἐνεγκεῖν 
“εἰ χείνου κεφαλὴν καὶ χαρίεντα μέλεα 

5 “Ἥφαιστος καϑαροῖσιν ἐν εἵμασιν ἀμφεπονήϑη. 

τὸ πῦρ οὕτως. οὐ τὸν ϑεὸν προσηγόρευσε. πάλιν 

δ᾽ ὃ μὲν Εὐριπίδης εἰπὼν ἐν ὅρκῳ 
“μὰ τὸν μετ᾽ ἄστρων Ζῆν᾽ ΄Ζρη τὲ φοίνιον 

αὐτοὺς τοὺς ϑεοὺς ὠνόμασε" τοῦ ὃὲ Σοφοχλέους 

10 λέγοντος 

“τυφλὸς γάρ. ὦ γυναῖκες. οὐδ᾽ δρῶν ἴἄρης 

συὸς προσώπῳ πάντα τυρβάξει κακά᾽ 
τὸν πόλεμον ἔστιν ὑπακοῦσαι. καϑάπερ αὖ τὸν χαλ- 

χὺν Ὁμήρου λέγοντος 
1τ “τῶν νῦν αἷμα χελαινὸν ἐύρροον ἀμφὶ Σχάμαν- 

δρον 

ἐσκέδασ᾽ ὀξὺς ΄Ζρης΄. 

πολλῶν οὖν οὕτω λεγομένων εἰδέναι δεῖ καὶ μνη- 
μονεύειν ὅτι καὶ τῷ τοῦ Ζιὸς καὶ Ζηνὸς ὀνόματι 

20 ποτὲ μὲν τὸν ϑεὸν ποτὲ δὲ τὴν τύχην πολλάκις δὲ 
τὴν εἱμαρμένην προσαγορεύουσιν. ὅταν μὲν γὰρ 

λέγωσι 

“Ζεῦ πάτερ. Ἴδηϑεν μεδέων" 

καί 

25 “ὦ Ζεῦ. τίς εἶναί φησι σοῦ σοφώτερος: 
τὸν ϑεὸν αὐτὸν λέγουσιν: ὅταν δὲ ταῖς αἰτίαιο 

4 Βευρ. 2 γΡ. 881 τ Εὐριπίδης] ῬΏοΘΗ. 1018 11 
Νδυοκ. Ρ. 247 14 Ὁμήρου] Η 829 28 Ηοϊηθυ. Γ' 270. 
Ἡ 202. 2 808 25 Νδῦοκ. Ρ. 694 26 ὅταν δ᾽ ἐπὶ ταῖς 
αἰτέαις ἨΠΥΒΟΒΙΟΊτΙ5 

σ 

"9 
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πάντων τῶν γιγνομένων ἐπονομάξωσι τὸν 4ία καὶ 

λέγωσι 
ἱπολλὰς δ᾽ ἰφϑίμους ψυχὰς άιδι προΐαψεν 

- -- Ζιὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή. 

τὴν εἱμαρμένην. οὐ γὰρ τὸν ϑεὸν ὁ ποιητὴς οἴεται 

κακὰ μηχανᾶσϑαι τοῖς ἀνθρώποις. ἀλλὰ τὴν τῶν 

πραγμάτων ἀνάγκην ὀρϑῶς ὑποδείχνυσιν. ὅτι καὶ 

πόλεσι καὶ στρατοπέδοις καὶ ἡγεμόσιν. ἂν μὲν σω- 

φρονῶσιν. εὖ πράττειν πέπρωται καὶ κρατεῖν τῶν 

πολεμίων. ἂν δ᾽ εἰς πάϑη καὶ ἁμαρτίας ἐμπεσόντες 

ὥσπερ οὗτοι διαφέρωνται πρὸς ἀλλήλους καὶ στα- 

σιάξωσιν. ἀσχημονεῖν καὶ ταράττεσϑαι καὶ κακῶς 
ἀπαλλάττειν. 

“εἱμαρμένον γὰρ τῶν κακῶν βουλευμάτων 

χακὰς ἀμοιβάς ἐστι χαρποῦσϑαι βροτοῖς." 

καὶ μὴν ὃ Ἡσίοδος τὸν Προμηϑέα ποιῶν τῷ Ἔπι- 

μηϑεῖ παρακελευόμενον 

“μή ποτὲ δῶρα 

δέξασϑαι πὰρ Ζηνὸς Ὀλυμπίου ἀλλ᾽ ἀποπέμπειν᾽, 
ἐπὶ τῇ τῆς τύχης δυνάμει τῷ τοῦ Ζ4ιὸς ὀνόματι 
κέχρηται" τὰ γὰρ τυχηρὰ τῶν ἀγαϑῶν Διὸς δῶρα 

κέκληκε. πλούτους καὶ γάμους καὶ ἀρχὰς καὶ πάνϑ' 
ὅλως τὰ ἐκτός. ὧν ἡ κτῆσις ἀνόνητός ἐστι τοῖς 

χρῆσϑαι καλῶς μὴ δυναμένοις. διὸ καὶ τὸν ᾿Επι- 
μηϑέα φαῦλον ὄντα καὶ ἀνόητον οἴεται δεῖν φυλάτ- 
τεσϑαι καὶ δεδιέναι τὰς εὐτυχίας. ὡς βλαβησόμενον 
καὶ διαφϑαρησόμενον ὑπ᾽ αὐτῶν. καὶ πάλιν ὅταν 

λέγῃ 
8 Ηοιηθυ. 4 ὅ 14 Νδυοκ. ρΡ. 69 18 ΟὉ 86 

10 

16 

20 

25 
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“μηδέ ποτ᾽ οὐλομένην πενίην ϑυμοφϑόρον ἀνδρί 

τέτλαϑ'᾽ ὀνειδίζειν, μακάρων δόσιν αἰὲν ἐόντων᾽, 

ϑεόσδοτον νῦν τὸ τυχηρὸν εἴρηκεν, ὡς οὐκ ἄξιον 

ἐγκαλεῖν τοῖς διὰ τὴν τύχην πενομένοιο. ἀλλὰ τὴν 
5. μετ᾽ ἀργίας καὶ μαλακίας καὶ πολυτελείας ἀπορίαν 34 

κακίζευν αἰσχρὰν καὶ ἐπονείδιστον οὖσαν. οὔπω 

γὰρ αὐτὸ τοὔνομα τῆς τύχης λέγοντες. εἰδότες δὲ 
τὴν τῆς ἀτάκτως καὶ ἀορίστως περιφερομένης αἰτίας 

δύναμιν ἰσχυρὰν καὶ ἀφύλακτον οὖσαν ἀνθρωπίνῳ 
10 λογισμῷ τοῖς τῶν ϑεῶν ὀνόμασιν ἐξέφραξον, ὥσπερ 

ἡμεῖς καὶ πράγματα καὶ ἤϑη καὶ νὴ 4ία καὶ λόγους 

καὶ ἄνδρας εἰώϑαμεν δαιμονίους καὶ ϑείους προσ- 

ἀγορεύειν. οὕτω δὴ τὰ πολλὰ τῶν ἀτόπως περὶ 

τοῦ Ζιὸς λέγεσϑαι δοκούντων ἐπανορϑωτέον, ὧν 
τ ἐστι χαὶ ταῦτα 

“δοιοὶὺ γάρ τε πίϑοι κατακείαται ἐν Ζ]ιὸς οὔδει 
κηρῶν ἔμπλειοι. ὃ μὲν ἐσθλῶν. αὐτὰρ ὁ δειλῶν᾽ Β 

“ὅρκια μὲν Κρονίδης ὑψίζυγος οὐκ ἐτέλεσσεν. 
30 ἀλλὰ κακὰ φρονέων τεχμαίρεται ἀμφοτέροισι 

τότε γάρ ῥα κυλίνδετο πήματος ἀρχή 

Τρωσί τὲ καὶ ΖΔαναοῖσι Ζιὸς μεγάλου διὰ βουλάς. 

ὡς περὶ τῆς τύχης ἢ τῆς εἱμαρμένης λεγομένων, ἐν 
85 αἷς τὸ ἀσυλλόγιστον ἡμῖν τῆς αἰτίας σημαίνεται καὶ 

ὅλως οὐ καϑ᾽ ἡμᾶς. ὅπου δὲ τὸ προσῆκον καὶ κατὰ 

1 ΟἹ 717. 16 Ηοχποτ. ὁ ὅ27 17 ῬΙ]αύ. ΕθρΡ. Ῥ. 8179 ἃ 
19 Ἠοτηθυ. Η 69 92 1. ' 81 ῶ260 τὸ ὕλως Η 
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λόγον καὶ εἰχός ἐστιν. ἐνταῦϑα κυρίως ὀνομάξεσϑαι 

τὸν ϑεὸν νομίξωμεν. ὥσπερ ἐν τούτοις 

Ο “αὐτὰρ ὃ τῶν ἄλλων ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν. 

Αἴαντος δ᾽ ἀλέεινε μάχην Τελαμωνιάδαο" 
Ζεὺς γάρ οἵ νεμέσα ὅτ᾽ ἀμείνονι φωτὶ μάχοιτο ὅ 

καί 

Ζεὺς γὰρ τὰ μὲν μέγιστα φροντίζει βροτῶν, 

τὰ μικρὰ δ᾽ ἄλλοις δαίμοσιν παρεὶς ἐᾷ΄. 

σφόδρα δὲ δεῖ καὶ τοῖς ἄλλοις ὀνόμασι προσέχειν, 
χατὰ πολλὰ πράγματα κινουμένοις καὶ μεϑισταμέ- τὸ 

νοις ὑπὸ τῶν ποιητῶν. οἷόν ἐστι καὶ τὸ τῆς ἀρε- 

τῆς. ἐπεὶ γὰρ οὐ μόνον ἔμφρονας παρέχεται καὶ 

Ὁ δικαίους καὶ ἀγαϑοὺς ἐν πράξεσι χαὶ λόγοις. ἀλλὰ 

χαὶ δόξας ἐπιεικῶς χαὶ δυνάμεις περιποιεῖται. παρὰ 

τοῦτο ποιοῦνται χαὶ τὴν εὐδοξίαν ἀρετὴν καὶ τὴν 1τ 
δύναμιν. ὀνομάξοντες ὥσπερ “ἐλαίαν τὸν ἀπὸ τῆς 
ἐλαίας. καὶ ᾿φηγὸν᾽ τὸν ἀπὸ τῆς φηγοῦ χαρπὸν 

ὁμωνύμως τοῖς φέρουσιν. οὐκοῦν ὃ νέος ἡμῖν. ὅταν 

μὲν λέγωσι 
τῆς δ᾽ ἀρετῆς ἱδρῶτα ϑεοὶ προπάροιϑεν ἔϑηκαν᾽ 30 

καί 

“τῆμος σφῇ ἀρετῇ Ζαναοὶ ῥήξαντο φάλαγγας" 

καί 

εἰ δὲ θανεῖν ϑέμις, ὧδε θανεῖν καλόν, 
εἰς ἀρετὴν χαταδυσαμένους βίον᾽. 35 

Ἑ εὐθὺς οἰέσθω λέγεσϑαι ταῦτα περὶ τῆς ἀρίστης καὶ 

2 νομίζωμεν ὟΥ : νομίξομεν 8 Ἠομηθυ. ΛΔ ὅ40 θ 
Νδαοκ. Ρ. 69 10 πολλὰ πράγματα] πολλὰ Ἀ 1ὅ τὴν 
α4α. ΒΗ 30 Ηρβιοα. ΟὉ 289 22 Ηοτηθυ. Δ 90 24 
ΝδῦοκΚ. Ρ. 29 
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ϑειοτάτης ἕξεως ἐν ἡμῖν. ἣν ὀρϑότητα λόγου καὶ 

ἀκρότητα λογικῆς φύσεως καὶ διάϑεσιν ὁμολογου- 

μένην ψυχῆς νοοῦμεν. ὅταν δ᾽ ἀναγιγνώσκῃ πά- 

λιν τό τὲ 

5 Ζεὺς δ᾽ ἀρετὴν ἄνδρεσσιν ὀφέλλει τε μινύϑει τε᾿ 

καὶ τό 
ἱπλούτῳ δ᾽ ἀρετὴ καὶ κῦδος ὀπηδεῖ", 

μὴ ᾿καϑήσθϑω᾽ τοὺς πλουσίους ἐκπεπληγμένος καὶ 

“τεθϑηπὼς᾽ καϑάπερ ὥνιον εὐθὺς ἀργυρίου τὴν ἀρε- 

τὸ τὴν ἔχοντας. μηδ᾽ ἐπὶ τῇ τύχῃ κεῖσϑαι τὴν αὐτοῦ 

φοόνησιν αὔξειν ἢ κολούειν νομίζων, ἀλλ᾽ ἀντὶ 
δόξης ἢ δυνάμεως ἢ εὐτυχίας ἤ τινος ὁμοίου τῇ 

ἀρετῇ κεχρῆσϑαι τὸν ποιητὴν ἡγείσϑω. καὶ γὰρ τῇ 

κακότητι ποτὲ μὲν ἰδίως σημαίνουσι κακίαν καὶ 

τι μοχϑηρίαν ψυχῆς, ὡς ᾿Ησίοδος 
“τὴν μὲν γὰρ κακότητα καὶ ἰλαδὸν ἔστιν ἐλέσϑαι᾽. 

ποτὲ δ᾽ ἄλλην τινὰ κάκωσιν ἢ δυστυχίαν, ὡς Ὅμηρος 
“αἶψα γὰρ ἐν κακότητι βροτοὶ καταγηράσκουσιν᾽. 

ἐπεὶ καὶ τὴν εὐδαιμονίαν ἐξαπατηϑείη τις ἂν οὕτω 

20 τοὺς ποιητὰς οἰόμενος λέγειν, ὡς οἵ φιλόσοφοι λἕέ- 

γουσι τὴν παντελῆ τῶν ἀγαϑῶν ἕξιν ἢ κτῆσιν ἢ καὶ 

τελειότητα βίου κατὰ φύσιν εὐροοῦντος, ἀλλ᾽ οὐχὶ 

καταχρωμένους πολλάκις τὸν πλούσιον εὐδαίμονα 
χαλεῖν ἢ μακάριον καὶ τὴν δύναμιν ἢ τὴν δόξαν 

5 εὐδαιμονίαν. Ὅμηρος μὲν γὰρ ὀρϑῶς κέχρηται τοῖς 

ὀνόμασιν 
ξεν ὡς οὔ τοι χαίρων τοῖσδε κτεάτεσσιν ἀνάσσω᾽ 

᾿- ἢ ΗρτποΙ. Υ᾽ 242 1 Ἠοριοα. ΟὉ 818 10 1ᾶ, 281 
11 Ὅμηρος) τ 860 21 ΒΠοιηου. δ 98 
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Ἀ 

χαὶ Μένανδρος 

“ἔχω δὲ πολλὴν οὐσίαν καὶ πλούσιος 
μακάριος δ᾽ ὑπ᾽ οὐδενός, 

Εὐριπίδης δὲ πολλὴν ἐργάξεται ταραχὴν καὶ σύγχυ- 

σιν ὅταν λέγῃ 
ε ,ὕ Ψ Ἁ τ ,ὔ , 9 μή μοι γένοιτο λυπρὸς εὐδαίμων βίος 

Ἔν ἈΝ. . Ζ 

καλοῦμ᾽ ὑπὸ πάντων. 

΄ καί 
τί τὴν τυραννίδ᾽. ἀδικίαν εὐδαίμονα, 

τιμᾷς ν᾿ 
ἂν μή τις. ὥσπερ εἴρηται. ταῖς μεταφοραῖς καὶ 

χαταχρήσεσι τῶν ὀνομάτων ἕπηται. ταῦτα μὲν οὖν 

ἱκανὰ περὶ τούτων. 

1. Ἐχεῖνο δ᾽ οὐχ ἅπαξ ἀλλὰ πολλάκις ὑπομνη- 
στέον ἐστὶ τοὺς νέους. ἐνδεικνυμένους αὐτοῖς ὅτι 

μιμητικὴν ἡ ποίησις ὑπόϑεσιν ἔχουσα κόσμῳ μὲν 

καὶ λαμπρότητι χρῆται περὶ τὰς ὑποχειμένας πράξεις 

καὶ τὰ ἤϑη, τὴν δ᾽ ὁμοιότητα τοῦ ἀληϑοῦς οὐ προ- 

λείπει. τῆς μιμήσεως ἐν τῷ πιϑανῷ τὸ ἀγωγὸν 

ἐχούσης. διὸ καὶ κακίας καὶ ἀρετῆς σημεῖα μεμιγ- 
μένα ταῖς πράξεσιν ἣ μὴ παντάπασι τῆς ἀληϑείας 

ὀλιγωροῦσα συνεχφέρει μίμησις. ὥσπερ ἡ Ὁμήρου 

πολλὰ πάνυ τοῖς Στωϊκχοῖς χαίρειν φράξουσα, μήτε 

τι φαῦλον ἀρετῇ προσεῖναι μήτε χακίᾳ χρηστὸν 

ἀξιοῦσιν. ἀλλὰ πάντως μὲν ἐν πᾶσιν ἁμαρτωλὸν 
εἶναι τὸν ἀμαϑῆ. περὶ πάντα δ᾽ αὖ κατορϑοῦν τὸν 

ἀστεῖον. ταῦτα γὰρ ἐν ταῖς σχολαῖς ἀκούομεν" ἐν 
ὃὲ τοῖς πράγμασι καὶ τῷ βίῳ τῶν πολλῶν κατὰ τὸν 
Εὐριπίδην 

2. Μοῖη6Κ. ΤΥ Ρ. 266 60 Μρά. 608 8 ῬΒοθῃ. δδ9 
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“οὐχ ἂν γένοιτο χωρὶς ἐσϑλὰ καὶ χακά, 
ἀλλ᾽ ἔστι τις σύγκρασις΄. 

ἄνευ δὲ. τοῦ ἀληϑοῦς μάλιστα μὲν ἡ ποιητικὴ τῷ 
ποικίλῳ χρῆται καὶ πολυτρόπῳ. τὸ γὰρ ἐμπαϑὲς 

καὶ παράλογον καὶ ἀπροσδόκητον, ᾧ πλείστη μὲν 
ἔχπληξις ἕπεται πλείστη δὲ χάρις. αἵ μεταβολαὶ 
παρέχουσι τοῖς μύϑοις᾽ τὸ δ᾽ ἁπλοῦν ἀπαϑὲς καὶ 
ἄμυϑον. ὅϑεν οὔτε νικῶντας ἀεὶ πάντα ποιοῦσι 

τοὺς αὐτοὺς οὔτ᾽ εὐημεροῦντας οὔτε κατορϑοῦντας. 

ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῖς ϑεοῖς, ὅταν εἰς ἀνθρωπίνας ἐμπέ- 
σωσι πράξεις. ἀπαϑέσι χρῶνται καὶ ἀναμαρτήτοις. 
ἵνα μηδαμοῦ τό τε ταράττον καὶ τὸ ἐχπλῆττον ἀργῇ 

τῆς ποιήσεως ἀκίνδυνον καὶ ἀναγώνιστον γιγνό- 

μἱξνον. ἶ 
8. Οὕτως οὖν τούτων ἐχόντων ἐπάγωμεν τοῖς 

ποιήμασι τὸν νέον μὴ τοιαύτας ἔχοντα δόξας περὶ 

τῶν καλῶν᾽ ἐκείνων καὶ μεγάλων ὀνομάτων, ὡς ἄρα 

σοφοὶ καὶ δίκαιοι οἵ ἄνδρες ἦσαν, ἄκροι τε βασι- 
λεῖς καὶ κανόνες ἀρετῆς ἁπάσης καὶ ὀρϑότητος. ἐπεὶ 

βλαβήσεται μεγάλα δοκιμάζων πάντα καὶ τεϑηπώς, 

μὴ δυσχεραίνων δὲ μηδὲν μηδ᾽ ἀκούων μηδ᾽ ἀπο- 
δεχόμενος τοῦ ψέγοντος αὐτοὺς τοιαῦτα πράττοντας 

καὶ λέγοντας 

“αἰ γάρ. Ζεῦ τε πάτερ καὶ ᾿4“ϑηναίη καὶ Ἄπολλον, 

μήτε τις οὖν Τρώων ϑάνατον φύγοι, ὅσσοι ἔασι. 
μήτε τις ᾿Δργείων, νῶιν δ᾽ ἐχδῦμεν ὄλεϑρον, 

ὄφρ᾽ οἷοι Τροίης ἱερὰ κρήδεμνα λύοιμεν᾽ 
καί 

1 Νᾷυοκ. Ρ. 294 24 Ἠοιϊηθυ. Π 91 
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“οἰχτροτάότην δ᾽ ἤκουσα ὕπα Πριάμοιο ϑυγατρός 

Κασσόνδρης. τὴν κτεῖνε Κλυταιμνήστρη δολόμητις 

ἀμφ᾽ ἐμοί" 
καί 

᾿παλλακίδι προμιγῆναι, ἵν᾽ ἐχϑήρειε γέροντα. δ 

τῇ πιϑόμην καὶ ἔρεξα᾽ ; 

καί 

“Ζεῦ πάτερ. οὔ τις σεῖο ϑεῶν ὀλοώτερος ἄλλοο᾽. 

56 μηδὲν οὖν ἐπαινεῖν ἐθιζέσϑω τοιοῦτον ὁ νέος, μηδὲ 
προφάσεις λέγων μηδὲ παραγωγάς τινας εὐπρεπεῖς τὸ 

ἐπὶ πράγμασι φαύλοις μηχανώμενος πιϑανὸς ἔστω 

καὶ πανοῦργος. ἀλλ᾽ ἐχεῖνο μᾶλλον οἰέσϑω, μίμησιν 
εἶναι τὴν ποίησιν ἠθῶν καὶ βίων, καὶ ἀνθρώπων 

οὐ τελείων οὐδὲ καϑαρῶν οὐδ᾽ ἀνεπιλήπτων παντά- 
πασιν., ἀλλὰ μεμιγμένων πάϑεσι καὶ δόξαις ψευδέσι τὸ 

καὶ ἀγνοίαις. διὰ δ᾽ εὐφυΐαν αὑτοὺς πολλάκις μετα- 
τιϑέντων πρὸς τὸ χρεῖττον. ἡ γὰρ τοιαύτη παρα- 

σκευὴ τοῦ νέου καὶ διάνοια. τοῖς μὲν εὖ λεγομένοις 

Β καὶ πραττομένοις ἐπαιρομένου καὶ συνενθουσιῶντος, 
τὰ δὲ φαῦλα μὴ προσιεμένου καὶ δυσχεραίνοντος, 530 

ἀβλαβῆ παρέξει τὴν ἀκρόασιν. ὃ δὲ πάντα ϑαυμά- 
ζων καὶ πᾶσιν ἐξοικειούμενος καὶ καταδεδουλωμένος 

τῇ δόξῃ τὴν χρίσιν ὑπὸ τῶν ἡρωϊκῶν ὀνομάτων, 
ὥσπερ οἱ τὴν Πλάτωνος ἀπομιμούμενοι κυρτότητα 

καὶ τὴν ᾿Δριστοτέλους τραυλότητα, λήσεται πρὸς 56 

πολλὰ τῶν φαύλων εὐχερὴς γενόμενος. δεῖ δὲ μὴ 

δειλῶς μηδ᾽ ὥσπερ ὑπὸ δεισιδαιμονίας ἐν ἱερῷ φρέτ- 
τειν ἅπαντα καὶ προσκυνεῖν, ἀλλὰ ϑαρραλέως ἐϑιξζό- 

1 ἨογηοΥ. ΜΛ 421 ὅ 1ᾶ. 1 452 8.16. ΤΡ 05 
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5 -". Χ χὰ - ΕἼ -- 9 ΑῚ μενον ἐπιφωνεῖν μηδὲν ἧττον τοῦ “ὀρϑῶς᾽ χκαὶ 

“πρεπόντως τὸ “οὐκ ὀρϑῶς᾽ καὶ “οὐ προσηκόντως. 

οἷον ὁ ᾿Δ4χιλλεὺς ἐκκλησίαν συνάγει τῶν στρατιωτῶν 
΄ 2 ’ Χ Ρ -» -" ΄ 

νοσούντων. ἀσχάλλων μὲν ἀργοῦντι τῷ πολέμῳ μά- 

δ λιστα πάντων διὰ τὴν ἐν ταῖς στρατείαις ἐπιφάνειαν 
3 - Ν ΄ ᾽ Χ ΑΘΓ Ν νὴ Ὁ , αὐτοῦ καὶ δόξαν, ἰατρικὸς δ᾽ ὧν καὶ μεϑ’ ἡμέραν 

ἐνάτην ἣ ταῦτα χρίνεσϑαι πέφυκεν αἰσϑόμενος οὐκ 

οὖσαν συνήϑη τὴν νόσον οὐδὲ συνεστῶσαν ἀπὸ κοι- 

νῶν αἰτιῶν, ἀναστὰς οὐ δημαγωγεῖ πρὸς τὸν ὄχλον, 
3 Ἀ “" » , , τὸ ἀλλὰ τῷ βασιλεῖ γίγνεται σύμβουλος 

“᾿Ατρείδη. νῦν ἄμμε παλιμπλαγχϑέντας ὀίω 

ἂψ ἀπονοστήσειν᾽ 

ὀρϑῶς ταῦτα καὶ μετρίως καὶ πρεπόντως. τοῦ δὲ 

μάντεως δεδιέναι φήσαντος τὴν ὀργὴν τοῦ δυνατω- 
, “- ἰν ὔ νὰ 5. 9 “-"-- Ψ ἈΝ ΄ 

τό τάτου τῶν Ελλήνων. οὐκὲτ ὀρϑῶς οὐδὲ μετρίως. 

ἐπομόσας μηδένα προσοίδσειν χεῖρας αὐτῷ ζῶντος 
αὐτοῦ. προστίϑησιν 

“οὐδ᾽ ἣν ᾿Ζγαμέμνονα εἴπῃς". 
ἐνδεικνύμενος ὀλιγωρίαν καὶ περιφρόνησιν τοῦ ἄρ- 

80 χοντος. ἐχ δὲ τούτου μᾶλλον παροξυνϑεὶς ἐπὶ τὸ 

ξίφος φέρεται σφάττειν διανοούμενος, οὔτε πρὸς τὸ 

καλὸν ὀρϑῶς οὔτε πρὸς τὸ συμφέρον. εἶτ᾽ αὖϑις 
μετανοήσας 

“ἂψ ἐς κουλεὸν ὧδε μέγα ξίφος. οὐδ᾽ ἀπίϑησε 

8 μύϑῳ ᾿Δϑηναίης᾽, 

ὀρϑῶς πάλιν χαὶ χαλῶς. ὅτι τὸν ϑυμὸν ἐκκόψαι 

παντάπασι μὴ δυνηϑείς. ὅμως πρὶν ἀνήκεστόν τι 

9 πρὸς τὸν] τὸν ΑἸάϊπδ 11 Ἠοτγηθυ. 4 δὅ9 18 14. 
90 24 τὰ. 4 220 
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- δον τῳ κ ΠΝ ἘΠ - - ῳ δρᾶσαι μετέστησε καὶ κατέσχεν εὐπειϑῆ τῷ λογισμῷ 
γενόμενον. πάλιν ὃ ᾿Ζγαμέμνων ἐν μὲν τοῖς περὶ 
τὴν ἐκκλησίαν γιγνομένοις χαὶ λεγομένοις ὑπ᾽ αὐτοῦ 

καταγέλαστός ἐστιν, ἐν δὲ τοῖς περὶ Χρυσηίδα σε- 

ὠνότερος χαὶ βασιλικώτερος. ὃ μὲν γὰρ ᾿Δχιλλεὺς : 

ἀγομένης τῆς Βροισηίδος ὃ ἰ δ 

δακρύσας ἑτάρων ἄφαρ ἕζετο νόσφι λιασϑείο" δ φ 9 

οὗτος δ᾽ αὐτὸς εἰς τὴν ναῦν ἐμβιβάξων καὶ παρα- 

Ε διδοὺς καὶ ἀποπέμπων τὴν ἄνθρωπον ἣν ὀλίγῳ 

ΓΦ 

πρόσϑεν εἴρηκε τῆς γαμετῆς τῇ εὐνοίᾳ προκρίνειν, 

οὐδὲν ἐρωτικὸν οὐδ᾽ αἰσχρὸν ἐποίησε. καὶ μὴν ὃ 
Φοίνιξ διὰ τὴν παλλακίδα κατάρατος ὑπὸ τοῦ πα- 

τρὺς γενόμενος 

τὸν μὲν ἐγώ᾽ φησί ᾿βούλευσα κατακτάμεν ὀξέι 
χαλχῷ" 

ἀλλά τις ἀϑανάτων παῦσεν χόλον. ὅς δ᾽ ἐνὶ ϑυμῷ 
δήμου ϑῆκε φάτιν καὶ ὀνείδεα πόλλ᾽ ἀνθρώπων, 
ὡς μὴ πατροφόνος μετ᾽ ᾿Δχαιοῖσιν καλεοίμην᾽. 

ὁ μὲν οὖν ᾿Αρίσταρχος ἐξεῖλε ταῦτα τὰ ἔπη φοβη- 
ϑείς" ἔχει δὲ πρὸς τὸν χαιρὸν ὀρϑῶς. τοῦ Φοίνικος 

τὸν ᾿Δχιλλέα διδάσκοντος οἷόν ἐστιν ὀργὴ καὶ ὅσα 
διὰ ϑυμὸν ἄνϑρωποι τολμῶσι. μὴ χρώμενοι λογισμῷ 

(ηδὲ πειϑόμενοι τοῖς παρηγοροῦσι. καὶ γὰρ τὸν Με- 

λέαγρον ἐπεισάγει τοῖς πολίταις ὀργιζόμενον, εἶτα 
πραὐνόμενον., ὀρϑῶς τὰ πάϑη ψέγων. τὸ δὲ μὴ συν- 

ακολουϑεῖν ἀλλ᾽ ἀντιτάττεσϑαι καὶ κρατεῖν καὶ μετα- 

νοεῖν ἐπαινῶν ὡς καλὸν καὶ συμφέρον. ἐνταῦϑα 

μὲν οὖν ἡ διαφορὰ πρόδηλος" ὅπου δ᾽ ἀσαφῆ τὰ τῆς 
ἰ Ποιηθυ. 4 849 14 τᾶ. 1 48 
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γνώμης. διοριστέον οὕτω πὼς ἐφιστάντας τὸν νέον. 
εἰ μὲν ἡ Ναυσικάα ξένον ἄνδρα τὸν Ὀδυσσέα ϑεασα- 
μένη καὶ παϑοῦσα τὸ τῆς Καλυψοῦς πάϑος πρὸς 

αὐτόν. ἅτε δὴ τρυφῶσα καὶ γάμων ὥραν ἔχουσα, 

τοιαῦτα μωραίνει πρὸς τὰς ϑεραπαινίδας 

“αἱ γὰρ ἐμοὶ τοιόσδε πόσις κεκλημένος εἴη 
ἐνθάδε ναιετάων. καί οἱ ὅἅδοι αὐτόϑι μίμνειν, 

ψεχτέον τὸ ϑράσος αὐτῆς καὶ τὴν ἀκολασίαν" εἰ δὲ 
τοῖς λόγοις τοῦ ἀνδρὸς τὸ ἦϑος ἐνιδοῦσα καὶ ϑαυ- 
μάσασα τὴν ἔντευξιν αὐτοῦ πολὺν νοῦν ἔχουσαν 

εὔχεται τοιούτῳ συνοικεῖν μᾶλλον ἢ πλωτικῷ τινι 

καὶ ὀρχηστικῷ τῶν πολιτῶν, ἄξιον ἄγασϑαι. πάλιν 
τῆς Πηνελόπης τοῖς μνηστῆρσι προσδιαλεγομένης οὐκ 

ἀπανθρώπως. ἐκείνων δ᾽ αὐτῇ χαριζομένων ἱμάτια 

καὶ κόσμον ἄλλον, ἡδόμενος Ὀδυσσεύς 

“οὕνεκα τῶν μὲν δῶρα παρέλκετο. ϑέλγε δὲ 
ϑυμόν᾽. 

εἰ μὲν ἐπὶ τῇ δωροδοκίᾳ καὶ πλεονεξίᾳ χαίρει. τὸν 
κωμῳδούμενον ὑπερβάλλει μαστροπείᾳ Πολίαγρον 

“εὐδαίμων Πολίαγρος 

οὐράνιον αἶγα πλουτοφόρον τρέφων" 

εἰ δὲ μᾶλλον οἰόμενος ὑποχειρίους ἕξειν διὰ τὴν 

ἐλπίδα ϑαρροῦντας καὶ τὸ μέλλον οὐ προσδοχῶν- 
τας, λόγον ἔχει τὸ ἡδόμενον αὐτῷ καὶ ϑαρροῦν. 

ὁμοίως ἐπὶ τῇ διαριϑμήσει τῶν χρημάτων, ἃ συν- 

εξέϑηχαν οἱ Φαίακες αὐτῷ καὶ ἀπέπλευσαν, εἰ μὲν 

8 ἐμοὶ Ηοτιον. ξ 344: ἐμεῦ 1014. σ 282 20 Μεΐπεξ. 
ἘΝ τ. 667 28 ϑαρροῦντας 5011051: ϑαρροῦντες 

ῬΙαΐατομϊ Μοσα]α. Ὑ0]. 1. Ὁ 
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ἀληϑῶς ἐν ἐρημίᾳ τοσαύτῃ καὶ τῶν κχκαϑ᾽ αὑτὸν 
ἀσαφείᾳ καὶ ἀδηλότητι γεγονὼς περὶ τῶν χρημά- 

τῶν φοβεῖται 

“μή τί οἱ οἴχωνται κοίλης ἐπὶ νηὸς ἄγοντες. 

οἰκτείρειν ἄξιον ἢ βδελύττεσϑαι νὴ 4ία τὴν φιλο- 

πλουτίαν᾽ εἰ δ᾽. ὥσπερ ἔνιοι λέγουσι. περὶ τῆς ᾿194- 
κης ἀμφιδοξῶν οἴεται τὴν τῶν χρημάτων σωτηρίαν 

ἀπόδειξιν εἶναι τῆς τῶν Φαιάκων ὁσιότητος (οὐ γὰρ 

ἂν ἀκερδῶς φέροντας αὐτὸν εἰς ἀλλοτρίαν ἐχβαλεῖν 

χώραν καὶ καταλιπεῖν, ἀποσχομένους τῶν χρημά- 

τῶν), οὔτε φαύλῳ τεκμηρίῳ χρῆται καὶ τὴν πρό- 

νοίαν ἄξιον ἐπαινεῖν. ἔνιοι δὲ χαὶ τὴν ἔχϑεσιν 

αὐτὴν εἰ μὲν ἀληϑῶς ἐγένετο χαϑεύδοντος ψέγουσι. 

χαὶ Τυρρηνοὺς ἱστορίαν τινά φασι διαφυλάττειν ὡς 

ὑπνώδους φύσει τοῦ Ὀδυσσέως γενομένου καὶ δυσεν- 

τεύχτου διὰ τοῦτο τοῖς πολλοῖς ὄντος. εἰ δ᾽ οὐκ ἦν 

ἀληϑὴς ὁ ὕπνος. ἀλλ᾽ αἰδούμενος μὲν ἀποπέμψαι 
τοὺς Φαίακας ἄνευ ξενίων καὶ φιλοφροσύνης. μὴ 

δυνάμενος δὲ τοὺς ἐχϑροὺς λαϑεῖν ἐχείνων συμ- 

παρόντων ἐχρήσατο τῆς ἀπορίας παρακαλύμματι. 
χοιμωμένῳ ποιήσας ὅμοιον ἑαυτόν. ἀποδέχονται. καὶ 

ταῦτα δὴ τοῖς νέοις ὑποδεικνύοντες οὐκ ἐάσομεν 
φορὰν πρὸς τὰ φαῦλα γίγνεσθαι τῶν ἠἡϑῶν ἀλλὰ 

τῶν βελτιόνων ζῆλον καὶ προαίρεσιν, εὐθὺς τοῖς 

μὲν τὸ ψέγειν τοῖς δὲ τὸ ἐπαινεῖν ἀποδιδόντες. μά- 

λιστα δὲ τοῦτο δεῖ ποιεῖν ἐν ταῖς τραγῳδίαις. ὅσαι 

λόγους ἔχουσι πιϑανοὺς καὶ πανούργους ἐν πράξεσιν 

4 Ἠοτηρυ. ν 216 ἄγοντες ἰάθηη: ἔχοντες 20 δεῖ 
ποιεῖν ΒΟΥΡ51: ποιεῖν δεῖ 
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ἀδόξοις καὶ πονηραῖς. οὐ πάνυ γὰρ ἀληϑὲς τὸ τοῦ 
Σοφοκλέους λέγοντος 

“οὐκ ἔστ᾽ ἀπ’ ἔργων μὴ καλῶν ἔπη καλά" 
καὶ γὰρ οὗτος εἴωϑεν ἤϑεσι φαύλοις καὶ ἀτόποις 

πράγμασι λόγους ἐπιγελῶντας καὶ φιλανϑρώπους 

αἰτίας πορίζειν. καὶ ὁ σύσκηνος αὐτοῦ πάλιν δρᾷς 

ὅτι τήν τε Φαίδραν καὶ προσεγχαλοῦσαν τῷ Θησεῖ 

πεποίηκεν ὡς διὰ τὰς ἐκείνου παρανομίας ἐρασϑεῖ- 

σαν τοῦ ᾿Ιππολύτου. τοιαύτην δὲ καὶ τῇ ̓ Ελένῃ παρ- 
ρησίαν κατὰ τῆς Εκάβης ἐν ταῖς Τρωάσι δίδωσιν, 

οἰομένῃ δεῖν ἐκείνην κολάζξεσϑαι μᾶλλον ὅτι μοιχὸν 

αὐτῆς ἔτεκε. μηδὲν οὖν τούτων χομψὸν ἡγεῖσθαι 
καὶ πανοῦργον ὃ νέος ἐθιξέσϑω., μηδὲ προσμειδιάτω 

ταῖς τοιαύταις εὑρησιλογίαις. ἀλλὰ βδελυττέσϑω τοὺς 

λόγους μᾶλλον ἢ τὰ ἔργα τῆς ἀκολασίας. 

θ, Ἐπὶ πᾶσι τοίνυν καὶ τὸ τὴν αἰτίαν ἑκάστου 
τῶν λεγομένων ἐπιζητεῖν χρήσιμόν ἐστιν. ὁ μὲν γὰρ 

Κάτων ἔτι παιδάριον ὧν ἔπραττε μὲν ὃ προστάξειεν 

ὁ παιδαγωγός, αἰτίαν δὲ καὶ λόγον ἀπήτει τοῦ προσ- 
0 τάγματος" τοῖς δὲ ποιηταῖς οὐ πειστέον ὥσπερ παι- 

2Ὁ 

δαγωγοῖς ἢ νομοϑέταις. ἂν μὴ λόγον ἔχῃ τὸ ὑποκεί. 
δ ’ ΕΣ ν ἈΡΝῚ τ ον ᾿ ΄ 

μένον. ἕξει δέ, ἄνπερ χρηστὸν ἢ ἂν δὲ μοχϑηρόν. 
ὀφϑήσεται κενὸν καὶ μάταιον. ἀλλ᾽ οἵ πολλοὶ τῶν 
μὲν τοιούτων τὰς αἰτίας πιχρῶς ἀπαιτοῦσι καὶ δια- 
πυνϑάνονται πῶς λέλεκται 

μηδέ ποτ᾽ οἰνοχόην τιϑέμεν κρητῆρος ὕπερϑεν 

πινόντων 

8 Νάδυοκ. Ρ. 247 4 οὗτος] αὐτὸς ΒΥΩΡΘΥΠΙ5 ὅ 
Νάυοκ. Επτρ. ΕὟ. 480Ρ τ. 118 10 Τρωάσι] γ 919 20 
Ἡδβιοα. ΟἿ 139 

Ὦ Ξ Ὁ 

2 8 



08 ΟΟΟΜΟΌΟ ΑΘΟΙΈΒΟΕΝΒ 

Υ ς 

καί 
ξςε , 31 Ὁ ; τὶ νπι ω 2 , [} 3. ὥρν 3. »" 
ὃς δέ κ᾽ ἀνὴρ ἀπὸ ὧν ὀχέων ἕτερ᾽ ἄρμαϑ'᾽ ἵκηται, 

Ο ἔγχει ὀρεξάσϑω᾽. 

τῶν δὲ μειζόνων ἀβασανίστως δέχονται τὴν πίστιν, 

οἷα καὶ ταῦτ᾽ ἐστίν ὅ 
“δουλοῖ γὰρ ἄνδρα, κἂν ϑρασύσπλαγχνός τις ἢ, 

ὅταν συνειδῇ μητρὸς ἢ πατρὸς κακά᾽, 

καί 

“σμικρὸν φρονεῖν χρὴ τὸν κακῶς πεπραγότα΄. 

καίτοι ταῦτα τῶν ἠθῶν ἅπτεται καὶ τοὺς βίους 10 

διαταράττει. κρίσεις ἐμποιοῦντα φαύλας καὶ δόξας 

ἀγεννεῖς. ἂν μὴ πρὸς ἕκαστον αὐτῶν εἰϑισμένοι 

Ὁ λέγωμεν διὰ τί σμικρὸν φρονεῖν χρὴ τὸν κακῶς πε- 

πραγότα καὶ μὴ φῦ ἀνταίρειν τῇ τύχῃ καὶ ποιεῖν 

ὑψηλὸν ἑαυτὸν καὶ ἀταπείνωτον; διὰ τί ἡξ τι ἂν ἐκ τὸ 
πατρὸς φαύλου καὶ ἀνοήτου γεγονὼς αὐτὸς ὦ χρη- 

στὸς χαὶ φρόνιμος, οὐ προσήκει μοι διὰ τὴν ἐμὴν 

ἀρετὴν μέγα φρονεῖν ἀλλὰ καταπεπλῆχϑαι καὶ τα- 

πεινὸν εἶναι διὰ τὴν τοῦ πατρὸς ἀμαϑίαν; ὁ γὰρ 

οὕτως ἀπαντῶν καὶ ἀντερείδων καὶ μὴ παντὶ λόγῳ 530 
, ο᾽ ΄ νεῖ δ ᾿" τ 3 

πλάγιον ὥσπερ πνεύματι παραδιδοὺς ἑαυτὸν ἀλλ 

ὀρϑῶς ἔχειν νομίζων τὸ “βλὰξ ἄνθρωπος ἐπὶ παντὶ 
λόγῳ φιλεῖ ἑπτοῆσϑαι᾽, πολλὰ διακρούδεται τῶν οὐκ 
3 - Ἂ φοϑΣ, οΣ ΄ ΄ -" Χ Ξ: 
ἀληϑῶς οὐδ᾽ ὠφελίμως λεγομένων. ταῦτα μὲν οὖν 

ἀβλαβῆ παρέξει τὴν τῶν ποιημάτων ἀκρόασιν. 3 

Ε 10. ᾿Επεὶ δ᾽ ὥσπερ ἐν ἀμπέλου φύλλοις καὶ κλή- 

μασιν εὐθαλοῦσι πολλάκις ὃ καρπὸς ἀποχρύπτεται 

2 Ἠομηεγ. Ζ 806 6 Ἐπν. Ηῖρρ. 434 9 Νδυοκ. 
Ρ. 09 πεπραγότα ΝΥ ἀσπθττβ: πεπραχότα 18 πεπρά- 
γότα Η: πεπραχότα 22 βλάξ] Μυ]]8οῃ. 1 Ρ. 826 
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χαὶ λανϑάνει κατασκιαξζόμενος. οὕτως ἐν ποιητικῇ 

λέξει καὶ μυϑεύμασι περικεχυμένοις πολλὰ διαφεύγει 
τὸν νέον ὠφέλιμα καὶ χρήσιμα (δεῖ δὲ τοῦτο μὴ 
πάσχειν μηδ᾽ ἀποπλανᾶσϑαι τῶν πραγμάτων, ἀλλ᾽ 

ὅ ἐμφύεσϑαι μάλιστα τοῖς πρὸς ἀρετὴν φέρουσι καὶ 

δυναμένοις πλάττειν τὸ ἦϑοο). οὐ χεῖρόν ἐστι καὶ 
περὶ τούτων διελθεῖν ἐν βραχέσιν. ἁψάμενον ὡς ἐν 

τύπῳ τῶν πραγμάτων. μήκη δὲ καὶ κατασχευὰς καὶ 

παραδειγμάτων ὄχλον ἐῶντα τοῖς ἐπιδεικτικώτερον 

τὸ γράφουσι. πρῶτον μὲν οὖν τὰ χρηστὰ καὶ τὰ φαῦλα 

γιγνώσχων ὃ νέος ἤϑη καὶ πρόσωπα τοῖς λεγομέ- 

νοις προσεχέτω καὶ ταῖς πράξεσιν ἃς ὃ ποιητὴς ἕχα- 

τέροις προσηκόντως ἀποδίδωσιν" οἷον ὁ ᾿Δχιλλεὺς 

πρὺς τὸν ᾿4γαμέμνονα λέγει, καίπερ λέγων μετ᾽ ὀργῆς 
τ “οὐ γὰρ σοί ποτε ἶσον ἔχω γέρας. ὁππότ᾽ ᾽4χαιοί 

Τρώων ἐκπέρσωσ᾽ εὖ ναιόμενον πτολίεϑρον᾽., 
ὁ δὲ Θερσίτης τῷ αὐτῷ λοιδορούμενος λέγει 

“πλεῖαί τοι χαλκοῦ κλισίαι. πολλαὶ δὲ γυναΐκεο 
εἰσὶν ἐνὶ κλισίῃς ἐξαίρετοι. ἅς τοι ᾽4χαιοί 

20 πρωτίστῳ δίδομεν. εὖτ᾽ ἂν πτολίεϑρον ἕλωμεν. 9 
καὶ πάλιν ὃ ᾿4χιλλεύς 

“αἴ κέ ποϑι Ζεύς 

δῶσι πόλιν Τροίην εὐτείχεον ἐξαλαπάξαι, 

ὃ δὲ Θερσίτης 
2ὅ “ὅν κεν ἐγὼ δήσας ἀγάγω ἢ ἄλλος ᾿4χαιῶν᾽. 

πάλιν τοῦ ᾿Ζ“γαμέμνονος ἐν τῇ ἐπιπωλήσει τὸν Ζ1ιο- 
μήδην λοιδορήσαντος ὁ μὲν οὐδὲν ἀντεῖπεν 

15 Ἠοτηου. 4 108 19:6: 996 19 χλισίῃς Ἰάθτῃ: 
μλισίῃ 99. 16 898 οὔ 1ᾶ. Β 281 
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᾿αἰδεσϑεὶς βασιλῆος ἐνιπὴν αἰδοίοιο᾽, 

ὁ δὲ Σϑένελος, οὗ μηδεὶς λόγος. 
“᾿4τρείδη᾽ φησί. “μὴ ψεύδε᾽ ἐπιστάμενος σάφα 

εἰπεῖν. 
ς » ’ ψ ΔΆ 9 ’, 3 ΄ 3 ἡμεῖς τοι πατέρων μέγ᾽ ἀμείνονες εὐχόμεϑ' 

εἶναι." 
ς . ΄ ᾿ ᾿ ’ , ᾿ 
ἦ γὰρ τοιαύτη διαφορὰ μὴ παρορωμένη διδάξει τὸν 

νέον ἀστεῖον ἡγεῖσϑαι τὴν ἀτυφίαν καὶ μετριότητα. 

τὴν δὲ μεγαλαυχίαν καὶ περιαυτολογίαν ὡς φαῦλον 

εὐλαβεῖσϑαι. χρήσιμον δὲ καὶ τὸ τοῦ ᾿ζγαμέμνονος 

κατανοεῖν ἐνταῦϑα᾽ τὸν μὲν γὰρ Σϑένελον ἀπροσ- 

αὐύδητον παρῆλϑε. τοῦ δ᾽ Ὀδυσσέως οὐκ ἠμέλησεν 
ἀλλ᾽ ἠμείψατο καὶ προσηγόρευσεν. 

“ὡς γνῶ χωομένοιο" πάλιν δ᾽ ὅ γε λάζετο μῦϑον᾽" 

τὸ μὲν γὰρ πᾶσιν ἀπολογεῖσϑαι ϑεραπευτικὸν καὶ 
οὐκ ἀξιωματικόν" τὸ δὲ πάντων καταφρονεῖν ὑπερ- 
΄ὕ " 3 ΄ "» 2 ς ΄ 3 ἤφανον καὶ ἀνόητον. ἄριστα δ᾽ ὃ Ζ΄ιομήδης ἐν 

μὲν τῇ μάχῃ σιωπᾷ κακῶς ἀκούων ὑπὸ τοῦ βασιλέως. 
μετὰ δὲ τὴν μάχην παρρησίᾳ χρῆται πρὸς αὐτόν 

“ἀλκὴν μέν μοι πρῶτον ὀνείδισας ἐν ΖΙαναοῖσιν᾽. 
Ξ 3 “ ᾿ , Ἂ 3 ο " Ψ, 

εὖ δ᾽ ἔχει καὶ φρονίμου διαφορὰν ἀνδρὸς καὶ μάν- 

τεωῶς πανηγυρικοῦ μὴ παραλιπεῖν. ὃ μὲν γὰρ Κάλ- 

χας οὐ συνεῖδε τὸν καιρόν, ἀλλ᾽ ἐν πλήϑει παρ᾽ 
οὐδὲν ἐποιήσατο κατηγορῆσαι τοῦ βασιλέως ὡς τὸν 

λοιμὸν αὐτοῖς ἐπαγαγόντος" ὁ δὲ Νέστωρ βουλό--: 

μενος ἐμβάλλειν λόγον ὑπὲρ τῶν πρὸς τὸν ᾿4χιλλέα 

1 Ἠοχηθυ. Ζ' 402 8 1α. 4 404 14 16. Χἢ 957 
90 14. 184 28 ἐπαγαγόντος Η: ἐπαγόντος 

10 

1ὅ 

0 

τῷ οι 



ΡΟΒΤΑΒΚ ΑὔΘΙΒΕ ΘΕΒΕΑΤ' ΤΩΙ 

διαλλαγῶν, ἵνα μὴ διαβάλλειν δοκῇ τὸν ᾿Δγαμέμνονα 

πρὸς τὸ πλῆϑος ὡς ἁμαρτόντα καὶ χρησάμενον ὀργῇ: 
“δαίνυ δαῖτα γέρουσιν" ἔοικέ τοι, οὔ τοι ἀεικές. 

πολλῶν δ᾽ ἀγρομένων τῷ πείσεαι ὅς κεν ἀρίστην 

5 βουλὴν βουλεύσῃ. 

καὶ μετὰ τὸ δεῖπνον ἐξαποστέλλει τοὺς πρέσβεις" 

τοῦτο γὰρ ἦν ἐπανόρϑωσις ἁμαρτίας. ἐκεῖνο δὲ κα- 
τηγορία καὶ προπηλακισμός. 

Ἔτι δὲ καὶ τὰς ἐν τοῖς γένεσι διαφορὰς σκεπτέον, 

τὸ ὧν τοιοῦτός ἐστιν ὃ τρόπος. οἵ μὲν Τρῶες ἐπίασι 

μετὰ κραυγῆς καὶ ϑράσους. οἵ δ᾽ ᾿ζχαιοί 
“σιγῇ δειδιότες σημάντορας᾽. 

τὸ γὰρ ἐν χερσὶ τῶν πολεμίων ὄντων φοβεῖσϑαι 

τοὺς ἄρχοντας ἀνδρείας ἅμα καὶ πειϑαρχίας σημεῖον. 

1. ὅϑεν ὃ μὲν Πλάτων ἐϑίξει τοὺς ψόγους φοβεῖσϑαι 
καὶ τὰ αἰσχρὰ μᾶλλον ἢ τοὺς πόνους καὶ τοὺς κιν- 
δύνους. ὁ δὲ Κάτων ἔλεγε φιλεῖν τοὺς ἐρυϑριῶν- 

τας μᾶλλον ἢ τοὺς ὠχριῶντας. ἔστι δὲ καὶ τῶν 
ἐπαγγελιῶν ἴδιος χαραχτήρ. ὁ μὲν γὰρ Δόλων 

50 ἐπαγγέλλεται 

ἱτόφρα γὰρ ἐς στρατὸν εἶμι διαμπερές, ὄφρ᾽ ἂν 
ἵκωμαι 

νῆ᾽ ᾿Δγαμεμνονέην᾽. 

ὁ δὲ Διομήδης ἐπαγγέλλεται μὲν οὐδέν, ἧττον δ᾽ ἄν 
ε85 φησι φοβηϑῆναι μεϑ' ἑτέρου πεμπόμενος. ᾿Ελλη- 

νικὸν οὖν καὶ ἀστεῖον ἡ πρόνοια, βαρβαρικὸν δὲ 

καὶ φαῦλον ἣ ϑρασύτης᾽ καὶ δεῖ τὸ μὲν ζηλοῦν τὸ 
ὃὲ δυσχεραίνειν. ἔχεται δέ τινος οὐκ ἀχρήστου 

8 Ἠοχηοῖ. 1 τὸ 15. 18. ΖΙ 4.51 21. 1ᾶ: Καὶ 890 
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ϑεωρίας καὶ τὸ περὶ τοὺς Τρῶας καὶ τὸν “Ἕκτορα 

πάϑος. τοῦ Αϊαντος αὐτῷ μονομαχεῖν μέλλοντος. ὃ 

μὲν γὰρ Αἰσχύλος ᾿Ισϑμοῖ πύχτου πληγέντος εἰς τὸ 

πρόσωπον καὶ κραυγῆς γενομένης. “οἷον εἶπεν “ἡ 

ἄσκησίς ἐστιν. οἵ ϑεώμενοι βοῶσιν. ὁ δὲ πληγεὶς 

σιωπᾷ. τοῦ δὲ ποιητοῦ λέγοντος ὅτι τὸν Αἴαντα 
» δ’ ͵ Χ ω Ν “ 

τῶν ὅπλων ποιούντων λαμπρὸν οὗ μὲν ᾿Ελληνες 

ἔχαιρον ὁρῶντες. 

80 ᾿ Τρῶας δὲ τρόμος αἰνὸς ἐπήλυϑε γυῖα ἕκαστον. 

“Ἕχτορί τ᾽ αὐτῷ ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσι πότασσε᾽ 
Ν Ἵ Ἶ ᾿] 

τίς οὐκ ἂν ἀγάσαιτο τὴν διαφοράν; τοῦ μὲν κινδυ- 

νεύοντος ἡ καρδία πηδᾷ μόνον. ὥσπερ παλαίειν νὴ 

“10 ἢ σταδιοδρομεῖν μέλλοντος. τῶν δὲ ϑεωμένων 
’ Ἅ, 2 οἴ “« 3 3) Ἀ 7 

τρέμει καὶ πάλλεται τὸ σῶμα δι᾽ εὔνοιαν καὶ φόβον 
ς Ἅ, -»"Σ’ ’ὔ - - ἃ ἣγ τ -" ὧν 

ὑπὲρ τοῦ βασιλέως. ἐνταῦϑα δὲ καὶ τὴν τοῦ κρατί- 

στου πρὸς τὸν κάκιστον διαφορὰν ἀποϑεωρητέον. 

ὁ μὲν γὰρ Θερσίτης 

᾿ἔχϑιστος δ᾽ ᾿Αχιλῆι μάλιστ᾽ ἦν ἠδ᾽ Ὀδυσῆι᾽, 

Βὸ δ᾽ Αἴας ἀεί τε τῷ ᾿Δχιλλεῖ προσφιλὴς καὶ πρὸς 

τὸν ἝἝχτορα λέγει περὶ αὐτοῦ 

νῦν μὲν δὴ σάφα εἴσεαι οἰόϑεν οἷος 
οἷοι καὶ Δαναοῖσιν ἀριστῆες μετέασι. 

καὶ μετ᾽ ᾿Δχιλλῆα ῥδηξήνορα ϑυμολέοντα᾽. 

καὶ τοῦτο μὲν ᾿Αχιλλέως τὸ ἐγκώμιόν ἐστι. τὰ δ᾽ 

ἑξῆς ὑπὲρ ἁπάντων εἴρηται χρησίμως 
Ῥω »"ο᾿ 3 ΓῚ ᾿, ᾿ διὰ ἷἷΝ ᾽ 7 3 4 

ἡμεῖς δ᾽ εἰμὲν τοῖοι οἱ ἂν σέϑεν ἀντιάσαιμεν 

καὶ πολέες". 

9 Ἠοϊηου. Η 91 18 14. Β 390 91 16. 0 
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οὔτε μόνον οὔτ᾽ ἄριστον ἀποφαίνων ἕαυτὸν ἀλλὰ 
μετὰ πολλῶν ὁμοίως δυνάμενον ἀμύνασϑαι. ταῦτα 

μὲν οὖν ἱκανὰ περὶ διαφορᾶς, ἂν μὴ κἀκεῖνο βου- 
λώμεϑα προσλαβεῖν, ὅτι τῶν Τρώων ἑἕαλώκασι καὶ 

ὅ πολλοὶ ξῶντες. οὐδεὶς δὲ τῶν ᾿Δχαιῶν. καὶ τῶν μὲν 

ὑποπεπτώχασιν ἔνιοι τοῖς πολεμίοις, ὥσπερ ὃ ἴ4δρα- 

στοο. οἱ ᾿Αντιμάχου παῖδες. ὃ Δυκάων. αὐτὸς ὁ 
χὰ ΄ " » -« 3 , 3 , 
χτῶρ δεόμενος περὶ ταφῆς τοῦ ᾿4χιλλέως, ἐκείνων 

δ᾽ οὐδείς. ὡς βαρβαρικοῦ τοῦ ἱχετεύειν καὶ ὑπο- 

«τὸ πίπτειν ἐν τοῖς ἀγῶσιν ὄντος. ᾿Ελληνικοῦ δὲ τοῦ 

νικᾶν μαχόμενον ἢ ἀποϑνήσκχειν. 

11. ᾿Επεὶ δ᾽ ὥσπερ ἐν ταῖς νομαῖς ἡ μὲν μέ- 
λιττα διώκει τὸ ἄνϑος. ἡ δ᾽ αἷξ τὸν ϑαλλόν. ἡ δ᾽ 

ὗς τὴν δίξαν, ἄλλα δὲ ξῷα τὸ σπέρμα χαὶ τὸν χκαρ- 
τό πόν. οὕτως ἐν ταῖς ἀναγνώσεσι τῶν ποιημάτων ὃ 

᾿ 9 7 Χ δ , ς Ω 2 Ἷς “ μὲν ἀπανϑίζεται τὴν ἱστορίαν. ὃ δ᾽ ἐμφύεται τῷ 

κάλλει καὶ τῇ κατασκευῇ τῶν ὀνομάτων. καϑάπερ 

ὁ ᾿Φριστοφάνης περὶ τοῦ Εὐριπίδου φησί 

“χρῶμαι γὰρ αὐτοῦ τοῦ στόματος τῷ στρογ- 

90 - γύλῳ᾽, 
δ Ὶ “ὦ Α ᾿" Ἅν ΕῚ , 9 ΄, “7 

οἱ δὲ τῶν πρὸς τὸ ἦϑος εἰρημένων ὠφελίμως ἔχον- 

ται, πρὸς οὗς δὴ νῦν ἡμῖν ὁ λόγος ἐστίν. ὑπομιμνή- 

σκωμεν αὐτοὺς ὅτι δεινόν ἐστι τὸν μὲν φιλόμυϑον 

μὴ λανθάνειν τὰ καινῶς ἱστορούμενα καὶ περιττῶς. 

85 μηδὲ τὸν φιλόλογον ἐχφεύγειν τὰ καϑαρῶς πεφρα- 

σμένα καὶ ῥητορικῶς. τὸν δὲ φιλότιμον καὶ φιλό- 
καλὸν καὶ μὴ παιγνίας ἀλλὰ παιδείας ἕνεκα ποιημά- 

2 δυνάμενον Ὗ : δυναμένων ἀ« καὶ πολλοὶ] πολλοὶ ὟΥ 
19 Μοίποκ. ΠΟ ῥ. 1149 21 παιγνίας]) παιδιᾶς Ἐὶ 
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τῶν ἁπτόμενον ἀργῶς καὶ ἀμελῶς ἀκούειν τῶν πρὸς 

ἀνδρείαν ἢ σωφροσύνην ἢ δικαιοσύνην ἀναπεφωνη- 

μένων. οἷα καὶ ταῦτ᾽ ἐστί 
“Τυδείδη. τί παϑόντε λελάσμεϑα ϑούριδος ἀλκῆς: 

ἀλλ᾽ ἄγε δεῦρο, πέπον. παρ᾽ ἔμ᾽ ἵστασο" δὴ γὰρ 

ἔλεγχος 

ἔσσεται. εἴ κεν νῆας ἕλῃ κορυϑαίολος “Εχτωρ᾽. 

τὸ γὰρ ἐν κινδύνῳ τοῦ διαφϑαρῆναι καὶ ἀπολέσϑαι 

μετὰ πάντων ὄντα τὸν φρονιμώτατον ὁρᾶν τὸ αἷ- 

σχρὸν δεδοικότα χαὶ τὸ ἐπονείδιστον ἀλλὰ μὴ τὸν 

ϑάνατον. ἐμπαϑῆ ποιήσει πρὸς ἀρετὴν τὸν νέον. 

καὶ τῷ 
χαῖρε δ᾽ ᾿4ϑηναίη πεπνυμένῳ ἀνδρὶ δικαίῳ 

τοιοῦτον ἐπιλογισμὸν δίδωσι. μήτε πλουσίῳ τινὶ 

μήτε χαλῷ τὸ σῶμα μήτ᾽ ἰσχυρῷ τὴν ϑεὸν χαίρου- 

σαν ἀλλὰ φρονίμῳ καὶ δικαίῳ ποιήσας. καὶ πάλιν 

τὸν Ὀδυσσέα φάσκουσα μὴ περιορᾶν μηδὲ προλείπειν 
“οὕνεκ᾽ ἐπητής ἐστι καὶ ἀγχίνοος καὶ ἐχέφρων᾽, 

ἐνδείκνυται μόνον εἶναι τῶν ἡμετέρων ϑεοφιλὲς καὶ 
ϑεῖον ἀρετήν. εἴγε δὴ τὰ ὅμοια χαίρειν τοῖς ὁμοίοις 

πέφυχεν. ἐπεὶ δὲ μεγάλου δοκοῦντος εἶναι καὶ ὄν- 

τος τοῦ χρατεῖν ὀργῆς μεῖξόν ἐστιν ἡ φυλακὴ καὶ 

ἡ πρόνοια τοῦ μὴ περιπεσεῖν ὀργῇ μηδ᾽ ἁλῶναι. 
καὶ ταῦτα δεῖ τοῖς ἀναγιγνώσκουσιν ὑποδεικνύειν 

μὴ παρέργως. ὅτι τὸν Πρίαμον ὃ ᾿4χιλλεὺς οὐκ 

ἀνασχετικὸς ὧν οὐδὲ πρᾶος ἡσυχίαν ἄγειν κελεύει 

χαὶ μὴ παροξύνειν αὐτόν. οὕτως 

ὅ ἀλλ᾽ ἄγε Ηοτμηου. ΜΛ 818: ἀλλά γε 19 τῷ Νήτ τό 
18 Ἠομιου. γ 2 18 1ἅ. ν 832 421 αὐτὸν οὕτως] αὐτόν Ἡ 
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ς γ »Ὕ ϑ-ς “5 Ζ ’ , ᾿ Α 3 ΄ μηκέτι νῦν μ᾽ ἐρέϑιζε. γέρον (νοέω δὲ καὶ αὐτός 
Ἕχτορά τοι λῦσαι, Ζ᾽ιόϑεν δέ μοι ἄγγελος ἦ}ϑ:ε) 
μή σε, γέρον, οὐδ᾽ αὐτὸν ἐνὶ κλισίῃσιν ἐάσω. 

Α δ ᾽ὔ 7 " 2 τὶ , 2 ΓΑ τ 

καὶ ἱκέτην πὲρ ἐόντα, Ζ΄πηὸς δ᾽ ἀλίτωμαι ἐφετμαάςο΄. 

καὶ τὸν Ἕχτορα λούσας καὶ περιστείλας αὐτὸς ἐπὶ 

τὴν ἀπήνην τίϑησι. πρὶν ἠκισμένον ὑπὸ τοῦ πατρὸς 

ὀφϑῆναι., 
ς μα ς » 3 Ἷ ΄, ΄ 3 δα ἢ, μὴ ὁ μὲν ἀχνυμένῃ κραδίῃ χόλον οὐκ ἐρύσαιτο, 

παῖδα ἰδών. ᾿Δχιλῆι δ᾽ ὀρινϑείη φίλον ἦτορ 
καί ἕ κατακτείνειε, Ζ΄ιηὸὺὸς δ᾽ ἀλίτηται ἐφετμάς᾽. 

τὸ γὰρ ἐπισφαλῶς πρὸς ὀργὴν ἔχοντα καὶ φύσει 

τραχὺν ὄντα καὶ ϑυμοειδῆ μὴ λανϑάνειν ἑαυτὸν 
ἀλλ᾽ ἐξευλαβεῖσϑαι καὶ φυλάττεσϑαι τὰς αἰτίας καὶ 

, "» " ΄ [κς 9. Φ.9 

προκαταλαμβάνειν τῷ λογισμῷ πόρρωϑεν ὅπως οὐδ 

ἄκων τῷ πάϑει περιπεσεῖται, ϑαυμαστῆς ἐστι προ- 

νοίας. οὕτω δὲ δεῖ καὶ πρὸς μέϑην τὸν φίλοινον 
ἔχειν καὶ πρὸς ἔρωτα τὸν ἐρωτικόν᾽ ὥσπερ ὁ ᾿᾽Δγη- 

σίλαος οὐχ ὑπέμεινεν ὑπὸ τοῦ καλοῦ φιληϑῆναι 
προσιόντος. ὁ δὲ Κῦρος οὐδ᾽ ἰδεῖν τὴν Πάνϑειαν 
ἐτόλμησε, τῶν ἀπαιδεύτων τοὐναντίον ὑπεκκαύματα 
τοῖς πάϑεσι συλλεγόντων καὶ πρὸς ἃ μάλιστα κακῶς 

καὶ ὀλισϑηρῶς ἔχουσιν αὑτοὺς προϊεμένων. ὁ δ᾽ 

Ὀδυσσεὺς οὐ μόνον ἑαυτὸν ἀνέχει ϑυμούμενον, ἀλλὰ 
ἢ Ἀ 3 -" ΄ Α " 

καὶ τὸν Τηλέμαχον ἔκ τοῦ λόγου συνιδὼν χαλεπὸν 

ὄντα καὶ μισοπόνηρον ἀμβλύνει καὶ παρασκευάζει 
Ζ ς ’, ,“ ᾿ 3 ’ ΄ 

πόρρωϑεν ἡσυχίαν ἄγειν καὶ ἀνέχεσθαι, κελεύων 

“εἰ δέ μ᾽ ἀτιμήσουσι δόμον κάτα, σὸν δὲ φί- 
λον κῆρ 

1 Ἠοπμηθυ. (ὃ ὅ600 8 1ἃ. 2. ὅ84 ΩΤ τὰ. π 214 
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τετλάτω ἐν στήϑεσσι κακῶς πάσχοντος ἐμεῖο. 
ἤν περ καὶ διὰ δῶμα ποδῶν ἕλκωσι ϑύραζξε 

ἢ βέλεσιν βάλλωσι" σὺ δ᾽ εἰσορόων ἀνέχεσθαι. 
ὥσπερ γὰρ τοὺς ἵππους οὐκ ἐν τοῖς δρόμοις χαλι- 

νοῦσιν ἀλλὰ πρὸ τῶν δρόμων. οὕτω τοὺς δυσκαϑέ- 

κτους πρὸς τὰ δεινὰ καὶ ϑυμοειδεῖς προχαταλαμ- 

βάνοντες τοῖς λογισμοῖς καὶ προκαταρτύοντες ἐπὶ 

τοὺς ἀγῶνας ἄγουσι. δεῖ δὲ μηδὲ τῶν ὀνομάτων 
ἀμελῶς ἀκούειν, ἀλλὰ τὴν μὲν Κλεάνϑους παιδιὰν 

παραιτεῖσϑαι" κατειρωνεύεται γὰρ ἔστιν ὅτε προῦσ- 

ποιούμενος ἐξηγεῖσθαι τό 

“Ζεῦ πάτερ Ἴδηϑεν μεδέων" 

καὶ τό : 
Ζεῦ ἄνα ΖΔωδωναῖε" 

κελεύων ἀναγιγνώσκειν ὑφ᾽ ἕν, ὡς τὸν ἐκ τῆς γῆς 
ἀναϑυμιώμενον ἀέρα διὰ τὴν ἀνάδοσιν ἀναδωδω- 

ναῖον ὄντα. χαὶ Χρύσιππος δὲ πολλαχοῦ γλίσχρος 
ἐστίν, οὐ παίζων ἀλλ᾽ εὑρησιλογῶν ἀπιϑάνως. καὶ 

παραβιαξζόμενος εὐρύοπα Κρονίδην εἶναι τὸν δεινὸν 

ἐν τῷ διαλέγεσθαι καὶ διαβεβηκότα τῇ δυνάμει τοῦ 
λόγου. βέλτιον δὲ ταῦτα τοῖς γραμματικοῖς παρέν- 

τας ἐκεῖνα μᾶλλον πιέξειν οἷς ἅμα τὸ χρήσιμον καὶ 
πιϑανὸν ἔνεστιν 

οὐδέ μὲ ϑυμὸς ἄνωγεν, ἐπεὶ μάϑον ἔμμεναι 
ἐσϑλός᾽ 

πᾶσιν γὰρ ἐπίστατο μείλιχος εἶναι. 

12 Ἠοτηθυ. Γ 8202 14 1ἰᾶ. Π͵2388 958 ἔνεστιν Η: ἐστιν 
94 Ἠοχηθῦ. Ζ 444 ΟἹ Ἰᾶ. Ρ 611 
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τήν τε γὰρ ἀνδρείαν ἀποφαίνων μάϑημα καὶ τὸ 

προσφιλῶς ἅμα καὶ κεχαρισμένως ἀνθρώποις ὁμιλεῖν 

ἀπ᾿ ἐπιστήμης καὶ κατὰ λόγον γίγνεσθαι νομίζων 

προτρέπει μὴ ἀμελεῖν ἑαυτῶν, ἀλλὰ μανϑάνειν τὰ 

5 καλὰ καὶ προσέχειν τοῖς διδάσκουσιν, ὡς καὶ τὴν 

σκαιότητα καὶ τὴν δειλίαν ἀμαϑίαν καὶ ἄγνοιαν 
9, ΄ Χ ΄ 3 » ΄ ΚΈΥΡΑ 

οὖσαν. σφόδρα δὲ τούτοις κἀκεῖνα σύμφωνα ἐστιν 
ἃ λέγει περὶ τοῦ Ζ'ιὸς καὶ τοῦ Ποσειδῶνος 

ς 5 Ἀ τ 7 ᾿ ’ 5. » Ἂ 9 ἦ μὰν ἀμφοτέροισιν ὁμὸν γένος ἠδ᾽ ἴα πάτρη. 89 

- τὸ ἀλλὰ Ζεὺς πρότερος γεγόνει καὶ πλείονα ἤδη. 

ϑειότατον γὰρ ἀποφαίνει τὴν φρόνησιν καὶ βασι- 

λικώτατον, ἐν ἧ τίϑεται τὴν μεγίστην ὑπεροχὴν τοῦ 

Ζιός, ἅτε δὴ καὶ τὰς ἄλλας ἀρετὰς ἕπεσϑαι ταύτῃ 
, 2 ἢ ᾽ [4 Ἁ , 2 ΄ 

νομίζων. ἐϑθϑιστέον δ᾽ ἅμα καὶ τούτων ἐγρηγορύτως 
τὸ τὸν νέον ἀκούειν 

“ψεῦδος δ᾽ οὐκ ἐρέει" μάλα γὰρ πεπνυμένος ἐστί 

“᾿Αντίλοχε, πρόσϑεν πεπνυμένε, ποῖον ἔρεξας: 
2 ᾿ ΓΝ ὙΑῚ 2 ν᾽ ΄ὔ ͵ ὁ δ 9 ἤσχυνας μὲν ἐμὴν ἀρετήν, βλάψας δέ μοι ἵππους 

20 χαΐί 

“ Γλαῦκε. τίη δὲ σὺ τοῖος ἐὼν ὑπέροπλον ἔειπας: Β 

ὦ πέπον, ἦ τ᾽ ἐφάμην σὲ περὶ φρένας ἔμμεναι 
2) 3 
ἄλλων΄. 

ὡς οὔτε ψευδομένων τῶν φρονίμων οὔτε κακομα- 
55 χούντων ἕν τοῖς ἀγῶσιν οὔτε παρ᾽ ἀξίαν ἑτέροις 

ἐγκαλούντων. καὶ τὸν Πάνδαρον δὲ πεισϑῆναι λέ- 
Ἀ ΝῚ 3 Ἄ Ν Ο’ , -“ ΄ 

γῶν διὰ τὴν ἀφροσύνην τὰ ὅρκια συγχέαι δῆλός 

9 Ηογηθν. Ν᾽ 884 10:14. γ 20. 828 18 1ᾶ. Ψ' ὅτο 
51 πα: -Ῥ ΤΟ 
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5 3 μ᾿ 2 - χ Α ς ῇ ἔστιν οὐκ ἂν ἀδικῆσαι τὸν φρόνιμον ἡγούμενος. 

ὕμοια δ᾽ ἔστι καὶ περὶ σωφροσύνης ὑποδεικνύειν 
ἐφιστάντα τοῖς οὕτω λεγομένοις 

ς " Χ Ἁ ΄ 3 ᾽ ω."» 

τῷ δὲ γυνὴ Προίτου ἐπεμήνατο, δῖ᾽ ἄντεια, 
΄ ΄ ΄, Ἐπ 0] Νὴ χ ΕΣ 

χρυπταδίῃ φιλότητι μιγήμεναι" ἀλλὰ τὸν οὔ τι 

πεῖϑ᾽ ἀγαϑὰ φρονέοντα, δαΐφρονα Βελλεροφόντην᾽ 
καί 

Ε.6 9ε τ ᾿ " Χ 3 ΄, " τ ’ ἡ δ᾽ ἤτοι τὸ πρὶν μὲν ἀναίνετο ἔργον ἀεικές, 

δῖα Κλυταιμνήστρη᾽ φρεσὶ γὰρ κέχρητ᾽ ἀγαϑῇσιν᾽. 

ἐν μὲν οὖν τούτοις τῇ φρονήσει τὴν τοῦ σωφρονεῖν 

αἰτίαν ἀποδίδωσιν. ἐν δὲ ταῖς παρὰ τὰς μάχας κε- 

λεύσεσιν ἑκάστοτε λέγων 

“αἰδώς, ὦ Δύκιοι. πόσε φεύγετε; νῦν ϑοοὶ ἔστε" 

“ἀλλ᾽ ἐν φρεσὶ ϑέσϑε ἕκαστος 

αἰδῶ καὶ νέμεσιν" δὴ γὰρ μέγα νεῖχος ὄρωρεν" 

ἀνδρείους ἔοικε ποιεῖν τοὺς σώφρονας διὰ τὸ αἰδεῖς- 

σϑαι τὰ αἰσχρὰ καὶ τὰς ἡδονὰς δυναμένους ὑπερ- 

βαίνειν καὶ τοὺς κινδύνους ὑφίστασϑαι. ἀφ᾽ ὧν 

καὶ Τιμόϑεος δρμηϑεὶς οὐ κακῶς ἕν τοῖς Πέρσαις 

τοὺς Ἕλληνας παρεκάλει 

“σέβεσϑ᾽ αἰδῶ συνεργὸν ἀρετᾶς δοριμάχου᾽, 

Αἰσχύλος δὲ καὶ τὸ πρὸς δόξαν ἔχειν ἀτύφως καὶ 

μὴ διασοβεῖσϑαι μηδ᾽ ἐπαίρεσθαι τοῖς παρὰ τῶν 

πολλῶν ἐπαίνοις ἐν τῷ φρονεῖν τίϑεται περὶ τοῦ 
᾿“μφιαράου γράφων 

4 Ἠογηθυ. Ζ 1600 8 14. γ᾽ 26ὅ 18 1ᾶά. Π 422 1ὅ 
τὰ, Ν᾽ 191 22 Βουρῖ. 8 Ρ. 022 28 Αἰσχύλος] ϑορύ. 899 

ΌΘ Ὁ 
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“οὐ γὰρ δοκεῖν ἄριστος ἀλλ᾽ εἶναι ϑέλει,. 
βαϑεῖαν ἄλοκα διὰ φρενὸς καρπούμενος. 

ἀφ᾽ ἧς τὰ κεδνὰ βλαστάνει βουλεύματα. 
᾿ ᾿, Ἅν Θ -»" " -" ’ - δι Θ᾽ ον τὸ γὰρ ἐφ᾽ ἑαυτῷ καὶ τῇ διαϑέσει τῇ περὶ αὑτὸν 

οὔσῃ κρατίστῃ μεγαλοφρονεῖν νοῦν ἔχοντος ἀνδρός 

ἐστι. πάντων οὖν ἀναγομένων εἰς τὴν φρόνησιν 

ἀποδείκνυται πᾶν εἶδος ἀρετῆς ἐπιγιγνόμενον ἐλκ 

λόγου καὶ διδασκαλίαο. 

12, Ἢ μὲν οὖν μέλιττα φυσικῶς ἐν τοῖς δοιμυ- 
’ ΕΝ " » ἵ 3 ’ 2 

τάτοις ἄνϑεσι καὶ ταῖς τραχυτάταις ἀκάνϑαις ἐξανευ- 
΄ τ ΄ , Ν , δ Ν 

οίσκει τὸ λειότατον μέλι καὶ χρηστικώτατον. οἱ δὲ 

παῖδες. ἂν ὀρϑῶς ἐντρέφωνται τοῖς ποιήμασιν. καὶ 

ἀπὸ τῶν φαύλους καὶ ἀτόπους ὑποψίας ἐχόντων ξλ- 

κειν τὶ χρήσιμον ἁμωσγέπως μαϑήσονται καὶ ὠφέ- 
“ ’, - δ Ἂ Μ' ς 2 

λιμον. αὐτίκα γοῦν ὕποπτός ἐστιν ὁ ᾿4γαμέμνων 

ὡς διὰ δωροδοκίαν ἀφεὶς τῆς στρατείας τὸν πλού- 

σιον ἐκεῖνον τὸν τὴν 4ἴϑην χαρισάμενον αὐτῷ 

ἑδῶρ᾽. ἵνα μή οἱ ἕποιϑ᾽ ὑπὸ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν 
ἀλλ᾽ αὐτοῦ τέρποιτο μένων" μέγα γάρ οἱ ἔδωκεν 

Ζεὺς ἄφενοο᾽. 

ὀρϑῶς δέ γ᾽ ἐποίησεν, ὡς ᾿Φριστοτέλης φησίν. ἵππον 
ἀγαϑὴν ἀνθρώπου τοιούτου προτιμήσας" οὐδὲ γὰρ 

κυνὸς ἀντάξιος οὐδ᾽ ὄνου μὰ 4ία δειλὸς ἀνὴρ καὶ 

ἄναλκις, ὑπὸ πλούτου καὶ μαλακίας διερρυηκώς. 

πάλιν αἴσχιστα δοκεῖ τὸν υἱὸν ἡ Θέτις ἐφ᾽ ἡδονὰς 88 
παρακαλεῖν καὶ ἀναμιμνήσκειν ἀφροδισίων. ἀλλὰ 

κἀνταῦϑα δεῖ παραϑεωρεῖν τὴν τοῦ ᾿4χιλλέως ἐγ- 

ἴ ἐκ λόγου Κηορπίαβ: ἑκάστου 11 τὸν Δ4α. Η 18 
Ηογηου, Φ 297 
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χράτειαν, ὅτι τῆς Βρισηίδος ἐρῶν ἡκούσης πρὸς 

αὐτόν, εἰδὼς τὴν τοῦ βίου τελευτὴν ἐγγὺς οὖσαν 

οὐ σπεύδει τῶν ἡδονῶν πρὸς ἀπόλαυσιν οὐδ᾽ ὥσπερ 

οὗ πολλοὶ πενϑεῖ τὸν φίλον ἀπραξίᾳ καὶ παραλεέψει 

τῶν χαϑηκόντων, ἀλλὰ τῶν μὲν ἡδονῶν διὰ τὴν ὅ 

λύπην ἀπέχεται. ταῖς δὲ πράξεσι καὶ ταῖς στρατη- 
γίαις ἐνεργός ἐστι. πάλιν ὃ ᾿Αρχίλοχος οὐκ ἔπαι- 
νεῖται λυπούμενος μὲν ἐπὶ τῷ ἀνδρὶ τῆς ἀδελφῆς 

Β διεφρϑαρμένῳ κατὰ ϑάλασσαν. οἴνῳ δὲ καὶ παιδιᾷ 
πρὸς τὴν λύπην μάχεσϑαι διανοούμενος. αἰτίαν 10 

μέντοι λόγον ἔχουσαν εἴρηκεν 

“οὔτε τι γὰρ κλαίων ἰήσομαι οὔτε κάκιον 

ϑήσω τερπωλὰς καὶ ϑαλίας ἐφέπων᾽. 

εἰ γὰρ ἐκεῖνος οὐδὲν ἐνόμιξεν ποιήσειν κάκιον τερ- 

πωλὰς χαὶ ϑαλίας ἐφέπων. πῶς ἡμῖν τὰ παρόντα ιὖ 

χεῖρον ἕξει φιλοσοφοῦσι καὶ πολιτευομένοις καὶ προ. 
Ο τοῦσιν εἰς ἀγορὰν καὶ καταβαίνουσιν εἰς ᾿ἀκαδήμειαν 

καὶ γεωργίαν ἐφέπουσιν; ὅϑεν οὐδ᾽ αἵ παραδιορ- 

ϑώσεις φαύλως ἔχουσιν αἷς καὶ Κλεάνθης ἐχρήσατο 

καὶ ᾿Αἀντισϑένης. ὁ μὲν εὖ μάλα τοὺς ᾿4ϑηναίους 530 
ἰδὼν ϑορυβήσαντας ἐν τῷ ϑεάτρῳ 

τί δ᾽ αἰσχρὸν εἰ μὴ τοῖσι χρωμένοις δοκεῖ; 

παραβάλλων εὐϑύς 

“αἰσχρὸν τό γ᾽ αἰσχρόν. κἂν δοκῇ κἂν μὴ δοκῇ᾽. 
ὁ δὲ Κλεάνϑης περὶ τοῦ πλούτου 2 

φίλοις τε δοῦναι σῶμά τ᾽ εἰς νόσους πεσόν 

δαπάναισι σῶσαι 

12 Βοιρκ. 2 ρ. 887 22 ΝὅΌΟΚ. Ρ. 298 260 Ἐπ᾿. 
ἘΠ. 428 
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μεταγράφων οὕτω 
πόρναις τε δοῦναι σῶμά τ᾽ εἰς νόσους πεσόν Ὃ 
δαπάναις ἐπιτρῖψαι. 

χαὶ ὃ Ζήνων ἐπανορϑούμενος τὸ τοῦ Σοφοκχλέους 
ΕΡ Χ Ὰ ΄ 2 ΄ ὅ ὅστις δὲ πρὺς τύραννον ἐμπορεύεται. 

κείνου ᾽στὶ δοῦλος. κἂν ἐλεύϑερος μόλῃ 
μετέγραφεν 

οὐκ ἔστι δοῦλος, ἢν ἐλεύϑερος μόλῃ. 

τῷ ἐλευϑέρῳ νῦν συνεκφαίνων τὸν ἀδεᾶ καὶ μεγα- 

10 λόφρονα καὶ ἀταπείνωτον. τί δὴ κωλύει καὶ ἡμᾶς. 
ταῖς τοιαύταις ὑποφωνήσεσι τοὺς νέους παρακαλεῖν 

πρὸς τὸ βέλτιον. οὕτω πως χρωμένους τοῖς λεγομένοιρ: 

τόδ᾽ ἐστὶ τὸ ζηλωτὸν ἀνθρώποις, ὅτῳ 10} 
΄ , - κι , ’ τόξον μερίμνης εἰς ὃ βούλεται πέσῃ. 

16 οὔκ, ἀλλ᾽ 
ΟΡ ὅτῳ 

τόξον μερίμνης εἰς ὃ συμφέρει πέσῃ. 

τὸ γὰρ ἃ μὴ δεῖ βουλόμενον λαμβάνειν καὶ τυγχά- 

νεῖν οἰκτρόν ἐστι καὶ ἄζηλον. καί δ 

80 “οὐκ ἐπὶ πᾶσίν σ᾽ ἐφύτευσ᾽ ἀγαϑοῖς. 
᾿γάμεμνον. ᾿᾽Δ4τρεύς. 
δεῖ δέ σε χαίρειν καὶ λυπεῖσϑαι᾽. 

μὰ Ζία, φήσομεν. ἀλλὰ δεῖ σὲ χαίρειν, μὴ λυπεῖσϑαι 

τυγχάνοντα μετρίων" 

86 οὐ γὰρ ἐπὶ πᾶσίν σ᾽ ἐφύτευσ᾽ ἀγαϑοῖς. 
2 , 2 , 

“γάμεμνον. “4τρεύο. 

5 ΝΆΠΟΙς, Ὁ. 255 18 14. ρΡ. θ9ὅ 19 ἄξηλον καὶ] 
ἄζηλον Ἡ 20 Ἐὰν. ΤΡ. Α. 29 

ῬΙπίδγομί Μοσαῖα. ΥΟ]. 1. θ 



89 ΩΟΌΜΟΡΟ ΑΡΟΙΕΒΟΕΝΒ 

“αἰαῖ τόδ᾽ ἤδη ϑεῖον ἀνθρώποις κακόν. 

Ε ὅταν τις εἰδῇ τἀγαϑόν. χρῆται δὲ μή. 
ϑηριῶδες μὲν οὖν χαὶ ἄλογον καὶ οἰχτρὸν εἰδότα 

τὸ βέλτιον ὑπὸ τοῦ χείρονος ἐξ ἀκρασίας καὶ μαλα- 

κίας ἄγεσϑαι. 

“τρόπος ἔδσϑ᾽ ὁ πείϑων τοῦ λέγοντος. οὐ λόγος. 
καὶ τρόπος μὲν οὖν καὶ λόγος ἢ τρόπος διὰ λόγου. 
καϑόπερ ἱππεὺς διὰ χαλινοῦ καὶ διὰ πηδαλίου κυ- 

βερνήτης. οὐδὲν οὕτω φιλάνθρωπον οὐδὲ συγγενὲ ρνήτης. φιλάνϑρ γγενὲς 
ἐχούσης τῆς ἀρετῆς ὄργανον ὡς τὸν λόγον. 

94 ἱπρὸς ϑῆλυ νεύει μᾶλλον ἢ ̓ πὶ τἄρρενα; 
[κ - , , 2 «' ὙΦ, ὅπου προσῇ τὸ κάλλος. ἀμφιδέξιος. 

Ξ κ , ΠΡΟΣ τα 
ἦν δὲ βέλτιον εἰπεῖν 

ὕπου προσῇ τὸ σῶφρον. ἀμφιδέξιος 

ὡς ἀληϑῶς καὶ ἰσόρροπος" ὃ δ᾽ ὑφ᾽ ἡδονῆς καὶ 
ὥρας ὧδε χἀκχεῖ μετοιαχκιζόμενος ἐπαρίστερος καὶ 

ἀβέβαιος. 
ἱφόβος τὰ ϑεῖα τοῖσι σώφροσιν βροτῶν." 

" Α 2 δ -»" 9 , καὶ μὴν οὐδαμῶς. ἀλλά : 

ϑάρσος τὰ ϑεῖα τοῖσι σώφροσιν βροτῶν. 
΄ Χ » “ ᾿ 3 ΄ ᾿ 3 , 

φόβος δὲ τοῖς ἄφροσι καὶ ἀνοήτοις χαὶ ἀχαρίστοιο. 
Β ὅτι καὶ τὴν παντὸς αἰτίαν ἀγαϑοῦ δύναμιν καὶ ἀρ- τ 9 
χὴν ὡς βλάπτουσαν ὑφορῶνται καὶ δεδίασι. τὸ μὲν 

οὖν τῆς ἐπανορϑώσεως γένος τοιοῦτόν ἐστι. 

15. Τὴν δ᾽ ἐπὶ πλέον τῶν λεγομένων χρῆσιν 
ὑπέδειξεν ὀρθῶς ὁ Χρύσιππος. ὅτι δεῖ μετάγειν χαὶ 

1 Νάὅποκ. Ὁ. 449 θ Μρῖποκ. ΤΥ Ρ. 209 7 καὶ τρό- 
πος) τρόπος ΗἩ 8 .ἵππεὺς Οτοίϊι5: ἵππος καὶ διὰ Η: καὶ 
11 Νάυςκ. Ῥ. 288 18 1ᾶ. ν. 69 
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διαβιβάζειν ἐπὶ τὰ ὁμοειδῆ τὸ χρήσιμον. ὅ τε γὰρ 

Ἡσίοδος εἰπών 

“οὐδ᾽ ἂν βοῦς ἀπόλοιτ᾽. εἰ μὴ γείτων κακὸς εἴη" 
καὶ περὶ κυνὸς ταὐτὸ χαὶ περὶ ὄνου λέγει καὶ περὶ 

ὅ πάντων ὁμοίως τῶν ἀπολέσϑαι δυναμένων. καὶ 

πάλιν τοῦ Εὐριπίδου λέγοντος 
τίς δ᾽ ἐστὶ δοῦλος τοῦ ϑανεῖν ἄφροντις ὧν: 

ὑπακουστέον ὅτι καὶ περὶ πόνου χαὶ νόσου ταὐτὰ 

εἴρηχεν. ὡς γὰρ φαρμάχου πρὸς ἕν ἁρμόσαντος 

τὸ νόσημα τὴν δύναμιν καταμαϑόντες οἱ ἰατροὶ μετά- 

γουσι καὶ χρῶνται πρὸς ἅπαν τὸ παραπλήσιον. οὕτω 

καὶ λόγον κοινοῦν καὶ δημοσιεύειν τὴν χρείαν δυνά- 

μενον οὐ χρὴ περιορᾶν ἑνὶ πράγματι συνηρτημένον 

ἀλλὰ κινεῖν ἐπὶ πάντα τὰ ὅμοια. καὶ τοὺς νέους 
τ ἐϑιίζειν τὴν κοινότητα συνορᾶν καὶ μεταφέρειν ὀξέως 

τὸ οἰκεῖον. ἐν πολλοῖς παραδείγμασι ποιουμένους 

μελέτην καὶ ἄσκησιν ὀξυηκοΐας, ἵνα τοῦ Μενάνδρου 
λέγοντος 

ἱμακάριος ὅστις οὐσίαν καὶ νοῦν ἔχει 
0 τοῦτο χαὶ περὶ δόξης χαὶ περὶ ἡγεμονίας καὶ περὶ 

λόγου δυνάμεως εἰρῆσϑαι νομίζωσι. τὴν δὲ πρὸς 

τὸν ᾿άχιλλξέα τὸν ἐν Σχύρῳ καϑήμενον ἐν ταῖς παρ- 

ϑένοις γεγενημένην ἐπίπληξιν ὑπὸ τοῦ Ὀδυσσέως 

σὺ δ᾽, ὦ τὸ λαμπρὸν φῶς ἀποσβεννὺς γένους, 
95 ξαίνεις. ἀρίστου πατρὸς “Ελλήνων γεγώς; 

καὶ πρὸς τὸν ἄσωτον οἴωνται λέγεσϑαι καὶ πρὸς τὸν 
αἰσχροκερδῆ καὶ πρὸς τὸν ἀμελῆ καὶ ἀπαίδευτον 

8 ΟἿ 848 .ΝΟΘΚ. Ὁ: 029 8 ταυτὰ] ταυτὸν ΗΠ 
19 Μοιίποῖ. ΤΥ Ρ. 108 24 Νδθοκ. ρΡ. 6088 20 οἴωνται 
Ἡ: οἴονται 
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πίνεις, ἀρίστου πατρὸς “Ελλήνων γεγώς, 

ἢ κυβεύεις ἢ ὀρτυγοχοπεῖς ἢ καπηλεύεις ἢ τοκογλυ- 
φεῖς, μηδὲν μέγα φρονῶν μηδ᾽ ἄξιον τῆς εὐγενείας; 

“μὴ πλοῦτον εἴπῃς. οὐχὶ ϑαυμάξω ϑεόν 
ει 3 "Α π νῃ 2 ΄ 9 ὃν χὠ κάκιστος δαδίως ἐκτήσατο. : 

οὐκοῦν μηδὲ δόξαν εἴπῃς μηδὲ σώματος εὐμορφίαν 
Ν κ ΄ 2 δ " , 

μηδὲ στρατηγικὴν χλαμύδα μηδ᾽ ἱερατικὸν στέφα- 

νον. ὧν καὶ τοὺς κακίστους δρῶμεν τυγχάνοντας. 

“τῆς δειλίας γὰρ αἰσχρὰ γίγνεται τέκνα 

καὶ ναὶ μὰ 4ία τῆς ἀκολασίας καὶ τῆς δεισιδαι- 10 

μονίας καὶ τοῦ φϑόνου καὶ τῶν ἄλλων νοσημάτων 
ἁπάντων. ἄριστα δ᾽ εἰρηκότος Ὁμήρου τό 

““Ζύσπαρι εἶδος ἄριοτε᾽ 

καὶ τό 
“ἽἝχτορ εἶδος ἄριστε" τὸ 

» 
ε (ψόγου γὰρ ἀποφαίνει καὶ λοιδορίας ἄξιον ᾧ μηδέν 

ἐστιν ἀγαϑὸν εὐμορφίας κάλλιον) ἐραρμοστέον τοῦτο 

καὶ τοῖς ὁμοίοις. κολούοντα τοὺς μεγαλοφρονοῦν- 

τας ἐπὶ τοῖς μηδενὸς ἀξίοις. καὶ διδάσκοντα τοὺς 

νέους ὄνειδος ἡγεῖσϑαι καὶ λοιδορίαν τὸ ᾿ χρήμασιν 5ὺ 

ἄριστε᾽ καὶ “δείπνοις ἄριστε᾽ καὶ “παισὶν ἢ ὑπο- 

ζυγίοις ἄριστε᾽ καὶ νὴ 4έα τὸ λέγειν ἐφεξῆς “ἄριστε. 

δεῖ γὰρ ἐκ τῶν καλῶν διώκειν τὴν ὑπεροχὴν καὶ 

περὶ τὰ πρῶτα πρῶτον εἶναι καὶ μέγαν ἐν τοῖς 
μεγίστοις" ἣ δ᾽ ἀπὸ μικρῶν δόξα καὶ φαύλων ἄδοξός 36 

ἐστι καὶ ἀφιλότιμος. τοῦτο δ᾽ ἡμᾶς εὐθὺς ὑπο- 
μιμνήσκει τὸ παράδειγμα τὸ τοὺς ψόγους ἀποϑεω- 

4 Νυοκ. ν. 394 ὅ χὠ πιϑβοῖο αὐ]8: καὶ ὁ 9 Νδυοξκ. 
Ὁ: 695 15. ΗΓ. 1.89 15.105. Ρῦ Ύ,ΡΙ ΟἹ τοῦ τοὺς Η 
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ρεῦῖν καὶ τοὺς ἐπαίνους ἐν τοῖς Ὁμήρου μάλιστα 

ποιήμασιν᾽ ἔμφασις γὰρ γίγνεται μεγάλη τοῦ τὰ 

σωματικὰ καὶ τυχηρὰ μὴ μεγάλης ἄξια σπουδῆς νο- 

μίξειν. πρῶτον μὲν γὰρ ἐν ταῖς δεξιώσεσι καὶ ἀνα- 
ὅ χλήσεσιν οὐ καλοὺς οὐδὲ πλουσίους οὐδ᾽ ἰσχυροὺς 

προσαγορεύουσιν. ἀλλὰ τοιαύταις εὐφημίαις χρῶνται 

“διογενὲς - “αερτιάδη. πολυμήχαν᾽ Ὀδυσσεῦ Β 

καί 

“Ἕχτορ υἱξ Πριάμοιο, 4Ί΄ὶ μῆτιν ἀτάλαντε᾽ 

10 χαΐ 

“ὦ ᾿Δχιλεῦ Πηλέος υἱέ, μέγα κῦδος ᾿4χαιῶν᾽ 

“δῖε Μενοιτιάδη, τῷ ἐμῷ κεχαρισμένε ϑυμῷ᾽. 

ἔπειτα λοιδοροῦσιν οὐδὲν ἐφαπτόμενοι τῶν σωματι- 

τι κῶν. ἀλλὰ τοῖς ἁμαρτήμασι τοὺς ψόγους ἐπιφέροντες 

᾿οἰνοβαρές. κυνὸς ὕμματ᾽ ἔχων. κραδίην δ᾽ 

ἐλάφοιο᾽ 

καί 
“Αἶαν νεῖχος ἄριστε. κακοφραδές᾽ σ 

0 χαΐί 

“᾿Ιδομενεῦ, τί πάρος λαβρεύεαι; οὐδέ τί δὲ χρή 
λαβραγόρην ἔμεναι 

καί 

᾿ἴΐαν ἁμαρτοεπὲς βουγαιε΄. 
3ὅ χαὶ τέλος ὁ Θερσίτης ὑπὸ τοῦ Ὀδυσσέως οὐ χωλὸς 

οὐ φαλακρὸς οὐ κυρτὸς ἀλλ᾽ ἀκριτόμυϑος λοιδο- 

1 Ἠοτϊηον. Β 178 9 1ἃ. Η 41 11. 6. ΠΟΘ 13 
1ἃ, 4 60Β 16 14. 4 995 19 ἰᾶ. Δ 4838. 2421 14. Ψ' 414 
924 ἰᾷ. Ν᾽ 824 
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ρεῖται. τὸν δ᾽ “ἤφαιστον ἡ τεκοῦσα φιλοφρονουμένη 

προσηγόρευσεν ἀπὸ τῆς χωλότητος 

“ὄρσεο κυλλοπόδιον. ἐμὸν τέκος. 
οὕτως Ὅμηρος καταγελᾷ τῶν αἰσχυνομένων ἐπὶ χω- 
λότησιν ἢ τυφλότησιν. οὔτε ψεκτὸν ἡγούμενος τὸ 

μὴ αἰσχρὸν οὔτ᾽ αἰσχρὸν τὸ μὴ δι΄ ἡμᾶς ἀλλ᾽ ἀπὸ 
τύχης γιγνόμενον. δύο δὴ περιγίγνεται μεγάλα τοῖς 

τῶν ποιημάτων ἐπιμελῶς ἐϑιξομένοις ἀκούειν. τὸ 

μὲν εἰς μετριότητα, μηδενὶ τύχην ἐπαχϑῶς καὶ 

ἀνοήτως ὀνειδίζειν. τὸ δ᾽ εἰς μεγαλοφροσύνην, αὐ- 

τοὺς χρησαμένους τύχαις μὴ ταπεινοῦσϑαι μηδὲ 

ταράττεσϑαι. φέρειν ὃὲ πράως καὶ σκώμματα καὶ 

λοιδορίας καὶ γέλωτας. μάλιστα μὲν τὸ τοῦ Φιλή- 
μόνος ἔχοντας πρόχειρον 

“ἥδιον οὐδὲν οὐδὲ μουσικώτερον 
ἔστ᾽ ἢ δύνασϑαι λοιδορούμενον φέρειν᾽. 

ἂν δὲ φαίνηταί τις ἐπιλήψεως δεόμενος, τῶν ἁμαρ- 

τημάτων καὶ τῶν παϑῶν ἐπιλαμβάνεσθαι, ὥσπερ ὃ 
τραγικὸς Ἄδραστος, τοῦ ᾿“λκμέωνος εἰπόντος πρὸς 

αὐτόν 

“ἀνδροχτόνου γυναικὸς ὁμογενὴς ἔφυς, 

ἀπεκρίνατο 
“σὺ δ᾽ αὐτόχειρ γε μητρὸς ἥ σ᾽ ἐγείνατο. 

καϑάπερ γὰρ οἵ τὰ ἱμάτια μαστιγοῦντες οὐχ ἅπτον- 

ται τοῦ σώματος. οὕτως οἱ δυστυχίας τινὰς ἢ δυσγε- 

νείας ὀνειδίζοντες εἰς τὰ ἐκτὸς ἐντείνονται χενῶς 

καὶ ἀνοήτως, τῆς ψυχῆς δ᾽ οὐ ϑιγγάνουσιν οὐδὲ 
τῶν ἀληϑῶς ἐπανορϑώσεως δεομένων καὶ δήξεως. 

8 Ηογηθυ. Φ38381 1ὅ Μοίῃθκ. ΓΥ ρΡ.9 21.28 Νδυοκ. Ρ. 098 
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14. Καὶ μὴν ὥσπερ ἐπάνω πρὸς τὰ φαῦλα καὶ 

βλαβερὰ ποιήματα λόγους καὶ γνώμας ἀντιτάσσοντες Ε 
ἐς) ι τι 3 τς ἐν κι 3 , 
ἐνδόξων καὶ πολιτικῶν ἀνδρῶν ἐδοχοῦμεν ἀφιστάναι 

καὶ ἀναχρούειν τὴν πίστιν. οὕτως ὅ τι ἂν ἀστεῖον 

ὁ εὕρωμεν παρ᾽ αὐτοῖς καὶ χρηστόν. ἐκτρέφειν χρὴ 

καὶ αὔξειν ἀποδείξεσι καὶ μαρτυρίαις φιλοσόφοις. 

ἀποδιδόντας τὴν εὕρεσιν ἐχείνοιο. καὶ γὰρ δίκαιον 

καὶ ὠφέλιμον. ἰσχὺν τῆς πίστεως καὶ ἀξίωμα προσ- 

λαμβανούσης. ὅταν τοῖς ἀπὸ σχηνῆς λεγομένοις καὶ 

10 πρὸς λύραν ἀδομένοις χαὶ μελετωμένοις ἐν διδα- 

σχαλείῳ τὰ Πυϑαγόρου δόγματα καὶ τὰ Πλάτωνος 

ὁμολογῇ; καὶ τὰ Χίλωνος παραγγέλματα καὶ τὰ 
, ἍΤ ᾿ 40 τὰ " 3. Ἐ »" 

Βίαντος ἕπὶ τὰς αὐτὰς ἄγῃ γνώμας ἕκείνοις τοῖς 86 

παιδικοῖς ἀναγνώσμασιν. ὅϑεν οὐ παρέργως ὑπο- 
15 δεικτέον ὅτι τὸ μέν 

ας , 3 ΄ ,ς ΄ - 

οὔ τοι. τέκνον ἐμόν. δέδοται πολεμήια ἔργα. 
, Ἁ ἵ 3 ρ ΄ ’ “" “ 9 

ἀλλὰ σύ γ΄ ἱμερόεντα μετξρχεο ἔργα γάμοιο 

καὶ τό 
ξ ᾿ ἤ » Ο᾽ 9 95 , Α , 9 Ζεὺς γάρ τοι νεμεσᾷ., ὅτ᾽ ἀμείνονι φωτὶ μάχοιο 

50 οὐδὲν διαφέρει τοῦ ᾿γνῶϑι σαυτόν᾽, ἀλλὰ τὴν αὐτὴν 
ἔχει διάνοιαν ἐκείνῳ" τὸ δέ 

“νήπιοι, οὐδ᾽ ἴσασιν ὅσῳ πλέον ἥμισυ παντός 

καὶ τό 
ἈΝ -" ΄ “ἡ δὲ χακὴ βουλὴ τῷ βουλεύσαντι κακίστη᾽ 

Ὁ ταὐτόν ἔστι τοῖς Πλάτωνος ἐν Γοργίᾳ καὶ Πολιτείᾳ Β 
΄ ᾿ Ἔρος πὰ 9 - Ἕ 5 τω τ δόγμασι περὶ τοῦ “τὸ ἀδικεῖν κάκιον εἶναι τοῦ ἀδι- 

16 οὔ τοι τέκνον ἐμὸν Ἠοτηθτιβ Ε' 428: τέκνον ἐμὸν οὔ 
τοι 22 Ηρβιοα. Οἢ 40 94. 10. 906 20 Γοργίᾳ] 
Ῥ. 418 ἃ 
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χεῖσθαι καὶ τοῦ κακῶς πάσχειν τὸ ποιεῖν κακῶς 

βλαβερώτερον. ἐπιρρητέον δὲ καὶ τῷ τοῦ “4ἰσχύλου 

᾿ϑάρσει" πόνου γὰρ ἄκρον οὐκ ἔχει χρόνον᾽ 

ὅτι τοῦτ᾽ ἐστὶ τὸ παρ᾽ ᾿Επικούρου ϑρουλούμενον ἀεὶ 
καὶ ϑαυμαξζόμενον. ὡς “οἵ μεγάλοι πόνοι συντόμως ὅ 
ῳ ἡ ρ Ἁ ΄ , ᾽ ΕΣ ᾽ : 

ἐξάγουσιν. οὗ δὲ χρόνιοι μέγεϑος οὐκ ἔχουσιν᾽. ὧν 
»" Ν Ε ς :] ΄ 2 - " ᾿ - 

τὸ μὲν εἴρηχεν ὁ Αἰσχύλος ἐναργῶς. τὸ δὲ τῷ 
3 , ΄ ΄ 2 " ΡῚ Ν δ ; ᾿Ὶ εἰρημένῳ παρακείμενόν ἐστιν᾽ εἰ γὰρ ὃ μέγας καὶ 

σύντονος οὐ παραμένει πόνος. οὐκ ἔστι μέγας ὃ 

παραμένων οὐδὲ δυσκαρτέρητος. τὰ δὲ τοῦ Θέσπι- τὸ 
δος ταυτί 

ὁρᾷς ὅτι Ζεὺς τῷδε πρωτεύει ϑεῶν. 

οὐ, ψεῦδος οὐδὲ κόμπον οὐ μῶρον γέλων 
- 

. ΑΥ̓ΤΟ ᾿ 2 δῶν Ἐν 3 55 Ὁ , ἀσκῶν" τὸ δ᾽ ἡδὺ μοῦνος οὐκ ἐπίσταται 

τί διαφέρει τοῦ πόρρω γὰρ ἡδονῆς καὶ λύπης ἵδρυ- ιὖ 
ται τὸ ϑεῖον᾽. ὡς Πλάτων ἔλεγε. τὸ δέ 

ἱφάσωμεν 

πιστὸν κῦδος ἔχειν ἀρετάν᾽ 

πλοῦτος δὲ καὶ δειλοῖσιν ἀνθρώπων ὁμιλεῖ" 

λεγόμενον ὑπὸ τοῦ Βαχχυλίδου καὶ πάλιν ὑπὸ τοῦ 30 
Εὐριπίδου παραπλησίως 

ΘΙ, ν 7 

ἐγὼ ὃ 

οὐδὲν πρεσβύτερον νομί- 
ζω τᾶς σωφροσύνας. ἐπεί 

τοῖς ἀγαϑοῖς ἀεὶ ξύνεστι᾽ 25 

καὶ τό 

8 Νδυοκ. Ρ. 88 12 14. Ρ. 647 10 Πλάτων] Ἐρ[βύ. 
ΠΙ γ. 815 ὁ 11 ΒοΙΡΚ. 8 νη. ὅ80 22 Νδιοκ. Ρ. 528 
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“τιμᾶν τὰν τέτασϑε. πλούτῳ δ᾽ ἀρετὰν κατεργά- 
σασϑαι δοκεῖτ᾽. ἐν ἐσθλοῖς δὲ καϑήσεσϑ'᾽ ἄνολβοι᾽ 

ἄρ᾽ οὐκ ἀπόδειξίς ἐστιν ὧν οἱ φιλόσοφοι λέγουσι 
περὶ πλούτου καὶ τῶν ἐκτὸς ἀγαϑῶν. ὡς χωρὶς ἀρε- 
τῆς ἀνωφελῶν ὄντων καὶ ἀνονήτων τοῖς ἔχουσι; τὸ 

γὰρ οὕτω συνάπτειν καὶ συνοικειοῦν τοῖς δόγμασιν 

ἐξάγει τὰ ποιήματα τοῦ μύϑου καὶ τοῦ προσωπείου. 

καὶ σπουδὴν περιτίϑησιν αὐτοῖς χρησίμως λεγομέ- 

νοιρ᾽ ἔτι δὲ προανοίγει καὶ προκινεῖ τὴν τοῦ νέου 

ψυχὴν τοῖς ἐν φιλοσοφίᾳ λόγοις. ἔρχεται γὰρ οὐχ 

ἄγευστος αὐτῶν παντάπασιν οὐδ᾽ ἀνήχοος. οὐδ᾽ ἀκρί- 

τῶς ἀνάπλεως ὧν ἤκουε τῆς μητρὸς ἀεὶ καὶ τίτϑης Ἐ 

χαὶ νὴ 4ία τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ παιδαγωγοῦ. τοὺς 

πλουσίους εὐδαιμονιζόντων καὶ σεβομένων. φριττόν- 

τῶν δὲ τὸν ϑάνατον καὶ τὸν πόνον. ἄξηλον δὲ τὴν 

ἀρετὴν καὶ τὸ μηδὲν ἄνευ χρημάτων καὶ δόξης 

ἀγόντων. οἷς ἀντίφωνα τὰ τῶν φιλοσόφων ἀκούον- 
τας αὐτοὺς τὸ πρῶτον ἔχπληξις ἴσχει καὶ ταραχὴ 

καὶ ϑάμβος. οὐ προσιεμένους οὐδ᾽ ὑπομένοντας. ἂν 
μὴ καϑάπερ ἔκ σκότους πολλοῦ μέλλοντες ἥλιον 

ὁρᾶν ἐθισθῶσιν οἷον ἐν νόϑῳ φωτὶ κχεχραμένης 
υὔύϑοις ἀληϑείας αὐγὴν ἔχοντι μαλακὴν ἀλύπως δια- 

βλέπειν τὰ τοιαῦτα καὶ μὴ φεύγειν. προακηκοότες 

γὰρ ἐν τοῖς ποιήμασι καὶ προανεγνωκότες 
“τὸν φύντα ϑρηνεῖν εἰς ὅσ᾽ ἔρχεται Ἰαχῦ: 
τὸν δ᾽ αὖ ϑανόντα καὶ πόνων πεπαυμένον 
χαίροντας εὐφημοῦντας ἐχπέμπειν δόμων" 

καί 

1 Νδυοκ. Ρ. ὅ28 95 16. Ρ: 9590 
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᾿ ἐπεὶ τί δεῖ βροτοῖσι πλὴν δυεῖν μόνον 

ΖἝήμητρος ἀκτῆς πώματός 8’ ὑδρηχόου: 

“ἰὼ τυραννὶ βαρβάρων ἀνδρῶν φίλη 

“ἡ βροτῶν τ᾽ εὐπραξία 
τῶν τἀλάχιστα γίγνεται λυπουμένων᾽ 

ἧττον ταράττονται καὶ δυσκολαίνουσι παρὰ τοῖς 

φιλοσόφοις ἀκούοντες ὡς “ὁ ϑάνατος οὐδὲν πρὸς 

ἡμᾶς᾽ καὶ “ὃ τῆς φύσεως πλοῦτος ὥρισται᾽ καὶ “τὸ 10 
εὔδαιμον χαὶ μαχάριον οὐ χρημάτων πλῆϑος οὐδὲ 

πραγμάτων ὄγκος οὐδ᾽ ἀρχαί τινες ἔχουσιν οὐδὲ 
δυνάμεις. ἀλλ᾽ ἀλυπία καὶ πραότης παϑῶν καὶ διά- 

Β ϑεσις ψυχῆς τὸ χατὰ φύσιν ὁρίζουσα. διὸ καὶ τού- 

τῶν ἕνεχα καὶ τῶν προειρημένων ἁπάντων ἀγαϑῆς ιτὖ 

δεῖ τῷ νέῳ κυβερνήσεως περὶ τὴν ἀνάγνωσιν. ἵνα 
μὴ προδιαβληϑεὶς ἀλλὰ μᾶλλον προπαιδευϑεὶς εὐ- 
μενὴς καὶ φίλος καὶ οἰχεῖος ὑπὸ ποιητικῆς ἐπὶ 

φιλοσοφίαν προπέμπηται. 

1 Νάυοκ. ρΡ. ὅο7 4. 6. 18 ν». 690 
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ΠΡ ΡΙΞΕΘΥ ΑΙ ΚΌΤΥΝ. 

1. Τὴν γενομένην μοι σχολὴν περὶ τοῦ ἀκούειν, Ο 
Ξ3 
ὦ Νίκανδρε. ἀπέσταλκά σοι γράψας, ὕπως εἰδῇς 

τοῦ πείϑοντος ὀρϑῶς ἀκούειν. ὅτε τῶν προστατ- 

τόντων ἀπήλλαξαι τὸ ἀνδρεῖον ἀνειληφὼς ἱμάτιον. 

ἀναρχία μὲν γάρ. ἣν ἔνιοι τῶν νέων ἐλευϑερίαν 

ἀπαιδευσίᾳ νομίζουσι, χαλεπωτέρους ἐκείνων τῶν 

ἐν παισὶ διδασκάλων καὶ παιδαγωγῶν δεσπότας ἐφί- 

στησι τὰς ἐπιϑυμίας ὥσπερ ἐκ δεσμῶν λυϑείσας" 

καὶ καϑάπερ ᾿Ηρόδοτός φησιν ἅμα τῷ χιτῶνι συν- 

εκδύεσϑαι τὴν αἰδῶ τὰς γυναῖκας. οὕτως ἔνιοι τῶν 

νέων ἅμα τῷ τὸ παιδικὸν ἱμάτιον ἀποϑέσϑαι συν- 

αποϑέμενοι τὸ αἰδεῖσθαι καὶ φοβεῖσϑαι καὶ λύσαντες 
τὴν κατασχηματίζουσαν αὐτοὺς περιβολὴν εὐθὺς ἐμ- 

πίπλανται τῆς ἀναγωγίας. σὺ δὲ πολλάκις ἀκηκοὼς 

ὅτι ταὐτόν ἔστι τὸ ἕπεσθαι ϑεῷ καὶ τὸ πείϑεσθαι 
λόγῳ. νόμιζε τὴν εἰς ἄνδρας ἐκ παίδων ἀγωγὴν 

οὐκ ἀρχῆς εἶναι τοῖς εὖ φρονοῦσιν ἀποβολήν, ἀλλὰ 
μεταβολὴν ἄρχοντος. ἀντὶ μισϑωτοῦ τινος ἢ ἀργυ- 
ρωνήτου ϑεῖον ἡγεμόνα τοῦ βίου λαμβάνουσι τὸν 

30 λόγον, ᾧ τοὺς ἑπομένους ἄξιόν ἐστι μόνους ἐλευϑέ- 

9 Ἡρόδοτος] 1 8 
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ρους νομίζειν. μόνοι γὰρ ἃ δεῖ βούλεσθαι μαϑόντες, 

ὡς βούλονται ζῶσι" ταῖς δ᾽ ἀπαιδεύτοις καὶ παρα- 

λόγοις ὁρμαῖς καὶ πράξεσιν ἀγεννὲς ἔνεστι καὶ μικρὸν 

ἐν πολλῷ τῷ μετανοοῦντι τὸ ἑκούσιον. 
σι 2. Ἐπεὶ δ᾽ ὥσπερ τῶν ἐγγραφομένων εἰς τὰς 

πολιτείας οἵ μὲν ἀλλοδαποὶ χαὶ ξένοι κομιδῇ πολλὰ 

ΕΒ μέμφονται καὶ δυσκολαίνουσι τῶν γιγνομένων, οἵ 
δ᾽ ἐκ μετοίκων σύντροφοι καὶ συνήϑεις τῶν νόμων 
ὄντες οὐ χαλεπῶς προσδέχονται τὰ ἐπιβάλλοντα καὶ 

στέργουσιν. οὕτω σε δεῖ πολὺν χρόνον ἐν φιλοσο- τὸ 

φίᾳ παρατρεφόμενον αὶ πᾶν μάϑημα καὶ ἄκουσμα 

παιδικὸν ἀπ᾽ ἀρχῆς ἐθισϑέντα προσφέρεσϑαι λόγῳ 
φιλοσόφῳ μεμιγμένον, εὐμενῆ καὶ οἰχεῖον ἥκειν εἰς 

φιλοσοφίαν. ἣ μόνη τὸν ἀνδρεῖον καὶ τέλειον ὡς 

ἀληϑῶς ἕκ λόγου τοῖς νέοις περιτίϑησι κόσμον" οὐκ ιτ 

ἂν ἀηδῶς οἶμαί σε προακοῦσαι περὶ τῆς ἀκουστικῆς 
88 αἰσϑήσεως. ἣν ὁ Θεόφραστος παϑητικωτάτην εἶναί 

φησι πασῶν. οὔτε γὰρ ὁρατὸν οὐδὲν οὔτε γευστὸν 

οὔϑ᾽ ἁπτὸν ἐκστάσεις ἐπιφέρει καὶ ταραχὰς καὶ 
πτοίας τηλικαύτας ἡλίκαι καταλαμβάνουσι τὴν ψυχὴν 30 

κτύπων τινῶν καὶ πατάγων καὶ ἤχων τῇ ἀκοῇ προσ- 
πεσόντων. ἔστι δὲ λογικωτέρα μᾶλλον ἢ παϑητικω- 

τέρα. τῇ μὲν γὰρ κακίᾳ πολλὰ χωρία καὶ μέρη τοῦ 

σώματος παρέχει δι᾽ αὐτῶν ἐνδῦσαν ἄἅψασϑαι τῆς 
ψυχῆς. τῇ δ᾽ ἀρετῇ μία λαβὴ τὰ ὦτα τῶν νέων 35 

Β ἐστίν. ἂν ἢ καϑαρὰ καὶ ἄϑουπτα κολακείᾳ καὶ λόγοις 

ἄϑικτα φαύλοις ἀπ᾽ ἀρχῆς φυλάττηται. διὸ καὶ 

10 οὕτω σε δεῖ ὈΌΘΌΠΟΥΙΒ: οὕτως ἔδει 16 οἶμαι 
ΒΟΥΙΡΒΙ: δ΄ οἶμαι προακοῦσαι Μδανρίαβ: προσακποῦσαι 
20 ἂν ἡ] ἂν Βὶ 

αὐ ΨΡ 
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Ξενοκράτης τοῖς παισὶ μᾶλλον ἢ τοῖς ἀϑληταῖς ἐκέ- 

λευξ περιάπτειν ἀμφωτίδας. ὡς ἐκείνων μὲν τὰ ὦτα 
ταῖς πληγαῖς, τούτων δὲ τοῖς λόγοις τὰ ἤϑη δια- 

στρεφομένων. οὐκ ἀνηκοΐαν οὐδὲ κωφότητα προμνώ- 

δμενος, ἀλλὰ τῶν λόγων τοὺς φαύλους φυλάττεσθαι 

παραινῶν, πρὶν ἑτέρους χρηστούς, ὥσπερ φύλακας 

ἐντραφέντας ὑπὸ φιλοσοφίας τῷ ἤϑει, τὴν μάλιστα 

κινουμένην αὐτοῦ καὶ ἀναπειϑομένην χώραν κατα- 

σχεῖν. καὶ Βίας ὁ παλαιὸς ᾿Δμάσιδι, κελευσϑεὶς τὸ 

10 χρηστότατον ὁμοῦ χαὶ φαυλότατον ἐχπέμψαι κρέας 

τοῦ ἱερείου, τὴν γλῶτταν ἐξελὼν ἀπέπεμψεν, ὡς καὶ 

βλάβας καὶ ὠφελείας τοῦ λέγειν ἔχοντος μεγίστας. 
οἵ τε πολλοὶ τὰ μιχρὰ παιδία καταφιλοῦντες αὐτοί : 

τὲ τῶν ὥτων ἅπτονται χἀκχεῖνα τοῦτο ποιεῖν κελεύ- 

τό ουσιν. αἰνιττόμενοι μετὰ παιδιᾶς ὅτι δεῖ φιλεῖν 

μάλιστα τοὺς διὰ τῶν ὥτων ὠφελοῦντας. ἐπεὶ ὅτι 

γε πάσης ἀχροάσεως ἀπειργόμενος ὃ νέος χαὶ λόγου 

μηδενὸς γευόμενος οὐ μόνον ἄκαρπος ὅλως καὶ 

ἀβλαστὴς διαμενεῖ πρὸς ἀρετήν, ἀλλὰ καὶ διαστρέ- 

20 φοιτ᾽ ἂν πρὸς κακίαν, ὥσπερ ἐκ χώρας ἀκινήτου καὶ 

ἀργῆς ἄγρια πολλὰ τῆς ψυχῆς ἀναδιδούς, δῆλόν 

ἐστι. τὰς γὰρ ἐφ᾽ ἡδονὴν ὁρμὰς καὶ πρὸς πόνον 

ὑποψίας (οὐ ϑυραίους οὐδ᾽ ὑπὸ λόγων ἐπεισάκτους. Ὁ 

ἀλλ᾽ ὥσπερ αὐτόχϑονας οὔσας μυρίων παϑῶν καὶ 
85 νοσημάτων πηγάς) ἂν ἐᾷ τις ἀφέτους ἧ πεφύκασι 

χωρεῖν καὶ μὴ λόγοις χρηστοῖς ἀφαιρῶν ἢ παρατρέ- 

πῶν χαταρτύῃ τὴν φύσιν, οὐκ ἔστιν ὃ τῶν ϑηρίων 

οὐκ ἂν ἡμερώτερον ἀνθρώπου φανείη. 

19 διαμενεῖ Μεατγιρσίαβ: διαμένει 
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ὃ. Διὸ δὴ μεγάλην μὲν ὠφέλειαν οὐκ ἐλάττω 
δὲ κίνδυνον τοῖς νέοις τοῦ ἀκούειν ἔχοντος. οἶμαι 

καλῶς ἔχειν καὶ πρὸς αὑτὸν ἀεὶ καὶ πρὸς ἕτερον 

διαλέγεσϑαι περὶ τοῦ ἀκούειν. ἐπεὶ καὶ τούτῳ κακῶς 
Ἃ ,ὔ , ς -- [Δ ᾽ 2 “- 

τοὺς πλείστους χρωμένους ὁρῶμεν. οἱ λέγειν ἀσκοῦσι 
" 9 ΄ 3 - ᾿ " ΄ " , πρὶν ἀκούειν ἐϑισϑῆναι" καὶ λόγων μὲν οἴονται 

μάϑησιν εἶναι καὶ μελέτην, ἀκροάσει δὲ καὶ τοὺς 
ὁπωσοῦν χρωμένους ὠφελεῖσϑαι. καίτοι τοῖς μὲν 

σφαιρίζουσιν ἅμα τοῦ βαλεῖν καὶ τοῦ λαβεῖν τὴν 

σφαῖραν ἡ μάϑησις᾽ ἐν δὲ τῇ τοῦ λόγο είᾳ τὲ φαῖραν ἡ μάϑησις ἥ τοῦ λόγου χρείᾳ τὸ 
δέξασϑαι καλῶς τοῦ προέσϑαι πρότερόν ἐστιν. ὥσπε 

Ν Ν Ν 9 

τοῦ τεχεῖν τὸ συλλαβεῖν καὶ κατασχεῖν τι τῶν γονί- 

μῶν. ταῖς μὲν οὖν ὄρνισι τὰρ ὑπηνεμίους λοχείας 

καὶ ὠδῖνας ἀτελῶν τινων καὶ ἀψύχων ὑπολειμμά- 
τῶν ἀρχὰς λέγουσιν εἶναι" τῶν δ᾽ ἀκούειν μὴ δυνα- 

μένων νέων μηδ᾽ ὠφελεῖσθαι δι᾿ ἀκοῆς ἐϑισϑέντων 
ὑπηνέμιος ὄντως ὃ λόγος ἐκπίπτων 

“ἀκλειὴς ἀΐίδηλος ὑπαὶ νεφέεσσι κεδάσϑη᾽. 

τὰ μὲν γὰρ ἀγγεῖα πρὸς τὴν ὑποδοχὴν τῶν ἐγχεο- 
μένων ἐπικλίνουσι καὶ συνεπιστρέφουσιν, ἵν᾽ ἔγχυσις 
ἀληϑῶς. μὴ ἔχχυσις γένηται. αὑτοὺς δὲ τῷ λέγοντι 

παρέχειν καὶ συναρμόττειν τῇ προσοχῆ τὴν ἀκρόα- 

σιν. ὡς μηδὲν ἐχφύγῃ τῶν χρησίμως λεγομένων. οὐ 

μανϑάνουσιν. ἀλλ᾽ ὅ πάντων καταγελαστότατόν ἔστιν: 
“4. ᾿ , , “" ἋἊ 

ἂν μέν τινι προστύχωσι διηγουμένῳ δεῖπνον ἢ πομ- 
πὴν ἢ ὄνειρον ἢ λοιδορίαν γεγενημένην αὐτῷ πρὸς 

ἄλλον. ἀκροῶνται σιωπῇ καὶ προσλιπαροῦσιν" ἂν δέ 
τις αὐτοὺς ἐπισπασόμενος διδάσκῃ τι τῶν χρησίμων 

28 ἐκφύγῃ Η: ἐκφύγοι 

20 

25 
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ἢ παραινῇ τῶν δεόντων ἢ νουϑετῇ πλημμελοῦντας 

ἢ καταπραὔνῃ χαλεπαίνοντας. οὐχ ὑπομένουσιν. ἀλλ᾽ 
“᾿ δ) ΄ , ΄ 
ἂν μὲν δύνωνται, περιγενέσϑαι φιλοτιμούμενοι δια- 

μάχονται πρὸς τὸν λόγον᾽ εἰ δὲ μή. φεύγοντες 

ἀπίασι πρὸς ἑτέρους λόγους καὶ φλυάρους, ὡς ἀγ- 
» - ᾿" δ Ν τὶ ,ὔ -»" μ᾿ 

γεῖα φαῦλα καὶ σαϑρὰ τὰ ὦτα πάντων μᾶλλον ἢ 

τῶν ἀναγκαίων ἐμπιπλάντες. τοὺς μὲν οὖν ἵππους 

οἱ καλῶς τρέφοντες εὐστόμους τῷ χαλινῷ, τοὺς δὲ 

παῖδας εὐηκόους τῷ λόγῳ παρέχουσι. πολλὰ μὲν 

ἀκούειν μὴ πολλὰ δὲ λέγειν διδασκομένους. καὶ γὰρ 

τὸν ᾿Επαμεινώνδαν ὁ Σπίνϑαρος ἐπαινῶν ἔφη μήτε 

πλείονα γιγνώσκοντι μήτ᾽ ἐλάττονα φϑεγγομένῳ 

ῥαδίως ἐντυχεῖν ἑτέρῳ. καὶ τὴν φύσιν ἡμῶν ἑκάστῳ 
λέγουσι δύο μὲν ὦτα δοῦναι. μίαν δὲ γλῶτταν. ὡς 
2 ὔ , μ᾿} »} , 3 ΄, 

ἑλάττονα λέγειν ἢ ἀκούειν ὀφείλοντι. 

4. Πανταχοῦ μὲν οὖν τῷ νέῳ κόσμος ἀσφαλής 
ἔστιν ἣ σιωπή. μάλιστα δ᾽ ὅταν ἀκούων ἑτέρου μὴ 

συνταράττηται μηδ᾽ ἐξυλαχτῇ πρὸς ἕχαστον, ἀλλὰ 

κἂν ὃ λόγος ἡ μὴ λίαν ἀρεστός., ἀνέχηται καὶ περι- 

50 μένῃ παύσασϑαι τὸν διαλεγόμενον. καὶ παυσαμένου 

μὴ εὐθέως ἐπιβάλλῃ τὴν ἀντίρρησιν, ἀλλ᾽ ὡς Αἰσχί- 
νης φησί, διαλείπῃ χρόνον, εἴτε προσϑεῖναί τι βού- 

λοιτο τοῖς λελεγμένοις ὃ εἰρηκώς. εἴτε μεταϑέσϑαι 

χαὶ ἀφελεῖν. οἱ δ᾽ εὐθὺς ἀντικόπτοντες. οὔτ᾽ ἀκού- 

85 οντὲς οὔτ᾽ ἀχουόμενοι λέγοντες δὲ πρὸς λέγοντας. 

ἀσχημονοῦσιν" ὁ δ᾽ ἐγκρατῶς καὶ μετ᾽ αἰδοῦς ἀκούειν 
ἐθισϑεὶς τὸν μὲν ὠφέλιμον λόγον ἐδέξατο καὶ κατέ- 
χε. τὸν δ᾽ ἄχρηστον ἢ ψευδῆ μᾶλλον διεῖδε καὶ 

94 καὶ] ἢ καὶ ἢ 
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Ὁ χατεφώρασε. φιλαλήϑης φανείς, οὐ φιλόνεικος οὐδὲ 

προπετὴς καὶ δύσερις. ὅϑεν οὐ κακῶς ἔνιοι λέγου- 
σιν ὅτι δεῖ τῶν νέων μᾶλλον ἐκπνευματοῦν τὸ οἴημα 

καὶ τὸν τῦφον ἢ τῶν ἀσχῶν τὸν ἀέρα τοὺς ἐγχέαι, 

τι βουλομένους χρήσιμον" εἰ δὲ μή. γέμοντες ὄγκου 5 

καὶ φυσήματος οὐ προσδέχονται. 

ὃ. Φϑόνος τοίνυν μετὰ βασκανίας καὶ δυσμενείας. 

οὐδενὶ μὲν ἔργῳ παρὼν ἀγαϑόν, ἀλλὰ πᾶσιν ἐμπό- 

διος τοῖς χαλοῖς. κάκιστος δ᾽ ἀχροωμένῳ πάρεδρος 

καὶ σύμβουλος. ἀνιαρὰ καὶ ἀηδῆ καὶ δυσπρόσδεκτα τὸ. 

ποιῶν τὰ ὠφέλιμα διὰ τὸ πᾶσι μᾶλλον ἥδεσθαι τοὺς ' 

Ἑ φϑονοῦντας ἢ τοῖς εὖ λεγομένοις. καίτοι πλοῦτος 

μὲν ὅντινα δάκνει χαὶ δόξα χαὶ κάλλος, ἑτέροις 
ὑπάρχοντα. φϑονερός ἐστι μόνον" ἄχϑεται γὰρ ἄλ- 

λῶν εὐτυχούντων" ὁ δὲ λόγῳ χαλῶς λεγομένῳ δυσ- 15 

χεραίνων ὑπὸ τῶν ἰδίων ἀγαϑῶν ἀνιᾶται. ὡς γὰρ 

τὸ φῶς τῶν βλεπόντων, καὶ ὃ λόγος τῶν ἀκουόντων 

ἀγαϑόν ἐστιν. ἂν βούλωνται δέχεσϑαι. τὸν μὲν οὖν 
ἐφ᾽ ἑτέροις φϑόνον ἄλλαι τινὲς ἀπαίδευτοι καὶ κακαὶ 
διαϑέσεις ἐμποιοῦσιν, ὃ δὲ πρὸς τοὺς λέγοντας ἔκ 90. 

φιλοδοξίας ἀκαίρου καὶ φιλοτιμίας ἀδίκου γεννώ- 

μένος οὐδὲ προσέχειν ἐᾷ τοῖς λεγομένοις τὸν οὕτω 
Ε διακείμενον, ἀλλὰ ϑορυβεῖ καὶ περισπᾷ τὴν διάνοιαν, 

ἅμα μὲν τὴν ἑαυτῆς ἕξιν ἐπισχκοποῦσαν εἰ λείπεται 
τῆς τοῦ λέγοντος. ὅμα δὲ τοὺς ἄλλους ἐπιβλέπου- 95 

σαν εἰ ἄγανται χαὶ ϑαυμάξουσιν, ἐκπληττομένην τὲ 

ὑπὸ τῶν ἐπαίνων καὶ ἀγριαίνουσαν πρὸς τοὺς πα- 
ρόντας ἂν ἀποδέχωνται τὸν λέγοντα. τῶν δὲ λόγων 

8 ἀγαϑός Η 
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τοὺς μὲν εἰρημένους ἐῶσαν καὶ προϊεμένην, ὅτι 
λυποῦσι μνημονευόμενοι. πρὸς δὲ τοὺς λείποντας 

ταραττομένην καὶ τρέμουσαν μὴ τῶν εἰρημένων 

βελτίονες γένωνται. σπεύδουσαν δὲ τάχιστα παύσα- 

ὅ σϑαι τοὺς λέγοντας ὅταν κάλλιστα λέγωσι. λυϑείσης 40 

δὲ τῆς ἀκροάσεως πρὸς οὐδενὶ τῶν εἰρημένων οὖσαν 
ἀλλὰ τὰς φωνὰς καὶ διαϑέσεις τῶν παρόντων ἐπι- 

ψηφίζουσαν, καὶ τοὺς μὲν ἐπαινοῦντας ὥσπερ ἐμ- 
-" , ,,. 5.5 »-"Ξ , οΧ μανῆ φεύγουσαν καὶ ἀποπηδῶσαν. προστρέχουσαν δὲ 

᾿ ’ » , Ν 2 δ᾽ ᾿ 10 καὶ συναγελαζομένην τοῖς ψέγουσι τὰ εἰρημένα καὶ 
διαστρέφουσιν᾽ ἂν δὲ μηδὲν ἢ διαστρέψαι. παραβάλ- 

λουσαν ἑτέρους τινὰς ὡς ἄμεινον εἰρηκότας εἰς ταὐτὸ 
" , [ω ΄ ᾿ , καὶ δυνατώτερον, ἕως διαφϑείρασα καὶ λυμηναμένη 

τὴν ἀκρόασιν ἀχρεῖον ἑαυτῇ καὶ ἀνόνητον ἀπεργάσηται. 
τὸ 06. Ζιὸ δεῖ τῇ φιληκοΐᾳ πρὸς τὴν φιλοδοξίαν Β 

σπεισάμενον ἀκροᾶσϑαι τοῦ λέγοντος ἵλεων καὶ πρᾶον. 
ὥσπερ ἐφ᾽ ἑστίασιν ἱερὰν καὶ ϑυσίας ἀπαρχὴν πα- 
ρειλημμένον, ἐπαινοῦντα μὲν ἐν οἷς ἐπιτυγχάνει τὴν 

δύναμιν, ἀγαπῶντα δὲ τὴν προϑυμίαν αὐτὴν τοῦ 

30 φέροντος εἰς μέσον ἃ γιγνώσκει καὶ πείϑοντος ἕτέ- 

ρους δι᾿ ὧν αὐτὸς πέπεισται. τοῖς μὲν οὖν κατορ- 
ϑουμένοις ἐπιλογιστέον ὡς οὐκ ἀπὸ τύχης. οὐδ᾽ 
αὐτομάτως ἀλλ᾽ ἐπιμελείᾳ καὶ πόνῳ καὶ μαϑήσει 
κατορϑοῦται, καὶ μιμητέον γε ταῦτα ϑαυμάζοντάς 

Ἁ Ἁ “-" Ἢ » ᾽ ς , 2 35 γὲ δὴ καὶ ξηλοῦντας᾽ τοῖς δ᾽ ἁμαρτανομένοις ἐφι- 

στάναι χρὴ τὴν διάνοιαν, ὑφ᾽ ὧν αἰτιῶν καὶ ὅϑεν 
ἡ παρατροπὴ γέγονεν. ὡς γὰρ ὃ Ξενοφῶν φησι 

18 ἐν δαά. ἢ, 24 κατορϑοῦται ΗἩ: κατορϑοῦνται 
21 Ξενοφῶν) Οθοοη. 1 17 

ῬΙπίδτομὶ Μογϑ]α. ὙΟΙ. 1. ψί 
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τοὺς οἰχονομικοὺς καὶ ἀπὸ τῶν φίλων ὀνίνασϑαι καὶ 

ἀπὸ τῶν ἐχϑροῶν. οὕτω τοὺς ἐγρηγορότας καὶ προσ- 
ἔχοντας οὐ μόνον χατορϑοῦντες ἀλλὰ καὶ διαμαρ- 

τάνοντες ὠφελοῦσιν οἵ λέγοντες" καὶ γὰρ διανοή- 

ματος εὐτέλεια χαὶ δήματος χενότης καὶ σχῆμα ὅ 

φορτιχὸν χαὶ πτόησις μετὰ χαρᾶς ἀπειροκάλου πρὸς 

ἔπαινον καὶ ὅσα τοιαῦτα μᾶλλον ἀκροωμένοις ἐφ᾽ 

ἑτέρων ἢ λέγουσιν ἐφ᾽ ἑαυτῶν καταφαίνεται. διὸ 
δεῖ μεταφέρειν τὴν εὐθύνην ἐφ᾽ ἑαυτοὺς ἀπὸ τοῦ 
λέγοντος. ἀνασκοποῦντας εἴ τι τοιοῦτο λανθάνομεν 10 

Ὁ ἁμαρτάνοντες. δᾷστον γάρ ἔστι τῶν ὄντων τὸ μέμ- 
ψασϑαι τὸν πλησίον. ἀχρήστως τε καὶ κενῶς γιγνό- 
μενον. ἂν μὴ πρός τινα διόρθωσιν ἢ φυλακὴν ἀνα- 

φέρηται τῶν ὁμοίων. καὶ τὸ τοῦ Πλάτωνος οὐκ 

ὀχνητέον ἀεὶ πρὸς αὑτὸν ἐπὶ τῶν ἁμαρτανόντων 15 

ἀναφϑέγγεσϑαι, ᾿μή που ἄρ᾽ ἐγὼ τοιοῦτος: ὡς γὰρ 

ἐν τοῖς ὄμμασι τῶν πλησίον ἐλλάμποντα τὰ ἑαυτῶν 
ὁρῶμεν. οὕτως ἐπὶ τῶν λόγων δεῖ τοὺς ἑαυτῶν 

ἐνεικονίζξεσθαι τοῖς ἑτέρων, ἵνα μήτ᾽ ἄγαν ϑρασέως 
καταφρονῶμεν ἄλλων, αὑτοῖς τὲ προσέχωμεν ἐν τῷ 530 

Ἑ λέγειν ἐπιμελέστερον. χρήσιμον δὲ πρὸς τοῦτο καὶ 

τὸ τῆς παραβολῆς. ὅταν γενόμενοι καϑ' αὑτοὺς ἀπὸ 
τῆς ἀκροάσεως καὶ λαβόντες τι τῶν μὴ καλῶς ἢ μὴ 
ἱχανῶς εἰρῆσϑαι δοκούντων ἐπιχειρῶμεν εἰς ταὐτὸ 

καὶ προάγωμεν αὑτοὺς τὰ μὲν ὥσπερ ἀναπληροῦν. 35 
τὰ δ᾽ ἐπανορϑοῦσϑαι. τὰ δ᾽ ἑτέρως φράξειν, τὰ δ᾽ 
ὅλως ἐξ ὑπαρχῆς εἰσφέρειν πειρώμενοι πρὸς τὴν 

11 μέμφεσθαι Ἡ 12 γιγνόμενον --Ξ ὃ γίγνεται 16 
μή Ἠ: ἡ 
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ὑπόϑεσιν. ὃ καὶ Πλάτων ἐποίησε πρὸς τὸν “υσίου 

λόγον. τὸ μὲν γὰρ ἀντειπεῖν οὐ χαλεπὸν ἀλλὰ καὶ 
πάνυ ῥάδιον εἰρημένῳ λόγῳ τὸ δ᾽ ἕτερον ἀν- 
ταναστῆσαι βελτίονα παντάπασιν ἐργῶδες. ὥσπερ ὁ 

5. Ταχεδαιμόνιος ἀκούσας ὅτι Φίλιππος Ὄλυνθον κα- 

τέσκαψεν “ἀλλ᾽ οὐκ ἀναστῆσαί γε τοιαύτην ἔφη 
ἱπόλιν ἐκεῖνος ἂν δυνηϑείη᾽. ὅταν οὖν ἐν τῷ δια- 

λέγεσϑαι πρὸς τὴν τοιαύτην ὑπόϑεσιν μὴ πολὺ 

φαινώμεθα τῶν εἰρηκότων διαφέροντες. πολὺ τοῦ 

τὸ χαταφρονεῖν ἀφαιροῦμεν. καὶ τάχιστα κολούεται τὸ 
αὔϑαδες ἡμῶν καὶ φίλαυτον ἐν ταῖς τοιαύταις ἐλεγ- 

χόμενον ἀντιπαραβολαῖς. 

1. Τῷ τοίνυν καταφρονεῖν τὸ ϑαυμάξειν ἀντι- 

κείμενον εὐγνωμονεστέρας μὲν ἐστι δήπου καὶ ἣμε- 
τὸ ρωτέρας φύσεως. δεῖταί γε μὴν οὐδ᾽ αὐτὸ μικρᾶς 

εὐλαβείας, τάχα δὲ καὶ μείζονος" οἵ μὲν γὰρ κατα- 

φρονητικοὶ καὶ ϑρασεῖς ἧττον ὠφελοῦνται ὑπὸ τῶν 41 

λεγόντων, οὗ δὲ ϑαυμαστικοὶ καὶ ἄκακοι μᾶλλον 
βλάπτονται, καὶ τὸν Ἡράκλειτον οὐχ ἐλέγχουσιν 

90 εἰπόντα “βλὰξ ἄνθρωπος ἐπὶ παντὶ λόγῳ ἐπτοῆσϑαι 

φιλεῖ". δεῖ δὲ τὸν μὲν ἔπαινον ἀφελῶς τοῖς λέ- 
γουσι τὴν δὲ πίστιν εὐλαβῶς προΐεσϑαι τοῖς λόγοις. 

καὶ τῆς μὲν λέξεως καὶ προφορᾶς τῶν ἀγωνιζομέ- 

νῶν εὐμενῆ καὶ ἁπλοῦν εἶναι ϑεατήν, τῆς δὲ χρείας 
το 

ι ὅ χαὶ τῆς ἀληϑείας τῶν λεγομένων ἀκριβῆ καὶ πικρὸν 
ἐξεταστήν. ἵν᾿ οἵ μὲν λέγοντες μὴ μισῶσιν, οἵ δὲ Β 

λόγον μὴ βλάπτωσιν᾽ ὡς πολλὰ ψευδῆ καὶ πονηρὰ 

δόγματα λανθάνομεν εὐνοίᾳ καὶ πίστει τῇ πρὸς 

90 βλαξ] ». 38 ἃ ἐπτοῆσϑαι ΧγΙαπάδε: παιδεύεσθαι 
7 
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τοὺς λέγοντας ἐνδεχόμενοι. οἵ μὲν οὖν Δακεδαι- 

μονίων ἄρχοντες ἀνδρὸς οὐκ εὖ βεβιωκότος γνώμην 

δοκιμάσαντες ἑτέρῳ προσέταξαν εἰπεῖν εὐδοκιμοῦντι 

περὶ τὸν βίον καὶ τὸ ἦϑος, ὀρϑῶς πάνυ καὶ πολι- 
τικῶς ἐϑίζοντες τὸν δῆμον ὑπὸ τοῦ τρόπου μᾶλλον ὅ 

ἢ τοῦ λόγου τῶν συμβουλευόντων ἄγεσϑαι. τοὺς 

δ᾽ ἐν φιλοσοφίᾳ λόγους ἀφαιροῦντα χρὴ τὴν τοῦ 

λέγοντος δόξαν αὐτοὺς ἐφ᾽ ἑαυτῶν ἐξετάξειν. ὡς 

γὰρ πολέμου. καὶ ἀκροόσεως πολλὰ τὰ κενά ἐστι. 

καὶ γὰρ πολιὰ τοῦ λέγοντος καὶ πλάσμα καὶ ὀφρῦς 10 
Ω καὶ περιαυτολογία. μάλιστα δ᾽ αἷ κραυγαὶ καὶ οἵ 
ϑόρυβοι καὶ τὰ πηδήματα τῶν παρόντων συνεκ- 

πλήττει τὸν ἄπειρον ἀκροατὴν καὶ νέον ὥσπερ ὑπὸ 
ῥεύματος παραφερόμενον. ἔχει δέ τι καὶ ἡ λέξις 
ἀπατηλόν, ὅταν ἡδεῖα καὶ πολλὴ καὶ μετ᾽ ὄγκου ι5 
τινὸς καὶ χατασχευῆς ἐπιφέρηται τοῖς πράγμασιν. 

ὡς γὰρ τῶν ὑπ᾽ αὐλοῖς ἀδόντων αἱ πολλαὶ τοὺς 

ἀκούοντας ἁμαρτίαι διαφεύγουσιν. οὕτω περιττὴ καὶ 

σοβαρὰ λέξις ἀντιλάμπει τῷ ἀκροατῇ πρὸς τὸ δηλού- 

ΠΡ μενον. ὃ μὲν γὰρ Μελάνϑιος, ὡς ἔοικε. περὶ τῆς 50 

“Ἰιογένους τραγῳδίας ἐρωτηϑεὶς οὐκ ἔφη κατιδεῖν 

αὐτὴν ὑπὸ τῶν ὀνομάτων ἐπιπροσϑουμένην" αἱ δὲ 

τῶν πολλῶν διαλέξεις καὶ μελέται σοφιστῶν οὐ μό- 

νον τοῖς ὀνόμασι παραπετάσμασι χρῶνται τῶν δια- 
νοημάτων, ἀλλὰ καὶ τὴν φωνὴν ἐμμελείαις τισὶ καὶ 38 

μαλακότησι καὶ παρισώσεσιν ἐφηδύνοντες ἐκβακχεύ- 
ουσι καὶ παραφέρουσι τοὺς ἀκροωμένους, κενὴν 
ἡδονὴν διδόντες καὶ χενωτέραν δόξαν ἀντιλαμβά- 

γοντες. ὥστ᾽ αὐτοῖς συμβαίνει τὸ ὑπὸ Διονυσίου 
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δ , 2 »-» [4 ς 2 39 Ὁ - 

ῥηϑέν. ἐκεῖνος γάρ. ὡς ἔοικεν. εὐδοκιμοῦντι κιϑα- 

ρῳδῷ παρὰ τὴν ϑέαν ἐπαγγειλάμενος δωρεάς τινας Ἐ 
΄ [γέ 3 φλ 2 φὶ ς 2 Ἁ Χ 

μεγάλας ὕστερον οὐδὲν ἔδωκεν ὡς ἀποδεδωκὼς τὴν 

χάριν. ὅσον γάρ᾽ ἔφη ᾿χρόμον εὔφραινες ἄδων, 

5 τοσοῦτον ἔχαιρες ἐλπίζων. τοῦτον δὲ τὸν ἔρανον 
- “ -" 9 ΄ » , . αἵ τοιαῦται πληροῦσιν ἀκροάσεις τοῖς λέγουσι 

ϑαυμάξονται γὰρ ἐφ᾽ ὅσον τέρπουσιν. εἶθ᾽ ἅμα τῆς 
ἀκοῆς ἐξερρύη τὸ ἡδὺ κἀκείνους προλέλοιπεν ἡ 

δόξα, χαὶ μάτην τοῖς μὲν ὃ χρόνος τοῖς δὲ καὶ ὃ 
τὸ βίος ἀνάλωται. 

8, Διὸ δεῖ τὸ πολὺ καὶ χενὸν ἀφαιροῦντα τῆς 

λέξεως αὐτὸν διώκειν τὸν χαρπὸν καὶ μιμεῖσϑαι μὴ Ἐ 

τὰς στεφανηπλόχους ἀλλὰ τὰς μελίσσας. αἷ μὲν γὰρ 

ἐπιοῦσαι τὰ ἀνθηρὰ καὶ εὐώδη τῶν φύλλων συνεί- 
τό ρουσι χαὶ διαπλέχουσιν ἡδὺ μὲν ἐφήμερον δὲ καὶ 

“, -᾿ Ἔ οι κὰὶ ΄ » δ ξὺν ᾿ ἄκαρπον ἔργον᾽ αἱ δὲ πολλάκις ἴων καὶ ῥόδων καὶ 

ὑακίνϑων διαπετόμεναι λειμῶνας ἐπὶ τὸν τραχύτα- 

τον καὶ δριμύτατον ϑύμον χαταίρουσι καὶ τούτῳ 
προσχάϑηνται 

30 ἑξανϑὸν μέλι μηδόμεναι᾽. 

καὶ λαβοῦσαί τι τῶν χρησίμων ἀποπέτονται πρὸς τὸ 
οἰχεῖον ἔργον. οὕτως οὖν δεῖ τὸν φιλότεχνον καὶ 

καϑαρὸν ἀχροατὴν τὰ μὲν ἀνθηρὰ καὶ τρυφερὰ τῶν 
ὀνομάτων καὶ τῶν πραγμάτων τὰ δραματικὰ καὶ 4 

Ξὅ πανηγυρικὰ κηφήνων βοτάνην σοφιστιώντων ἡγού- 

μξνον ἐᾶν, αὐτὸν δὲ τῇ προσοχῇ καταδυόμενον εἰς 

τὸν νοῦν τοῦ λόγου καὶ τὴν διάϑεσιν τοῦ λέγοντος 

13 στεφανηπλόκους Ἡ: στεφηπλόκους 20 Βεουρι. 8 
Ῥ. 411 



102 Ὲ ΒΕΟΤᾺ 

ἕλκειν ἀπ᾽ αὐτῆς τὸ χρήσιμον καὶ ὠφέλιμον. μεμνη- 
μένον ὡς οὐκ εἰς ϑέατρον οὐδ᾽ ὠδεῖον ἀλλ᾽ εἰς 
σχολὴν καὶ διδασκαλεῖον ἀφῖκται, τῷ λόγῳ τὸν βίον 

ἐπανορϑωσόμενος. ὅϑεν δὴ καὶ ποιητέον ἐπίσκεψιν 
καὶ χρίσιν τῆς ἀκροάσεως ἐξ αὑτοῦ καὶ τῆς περὶ 5 

αὑτὸν διαϑέσεως. ἀναλογιζόμενον εἴ τι τῶν παϑῶν 

γέγονε μαλακώτερον. εἴ τι τῶν ἀνιαρῶν χουφότερον. 

Β εἰ ϑάρσος εἰ φρόνημα βέβαιον. εἰ πρὸς ἀρετὴν καὶ 

τὸ καλὸν ἐνθουσιασμός. οὐ γὰρ ἔκ κουρείου μὲν 

ἀναστάντα δεῖ τῷ κατόπτρῳ παραστῆναι καὶ τῆς τὸ 

κεφαλῆς ἅψασθαι. τὴν περικοπὴν τῶν τριχῶν ἐπι- 

σκοποῦντα καὶ τῆς κουρᾶς τὴν διαφοράν. ἐκ δὲ 

ἀκροάσεως ἀπιόντα καὶ σχολῆς οὐκ εὐθὺς ἀφορᾶν 

χρὴ πρὸς ἑαυτόν. καταμανϑάνοντα τὴν ψυχὴν εἴ τι 
τῶν ὀχληρῶν ἀποτεϑειμένη καὶ περιττῶν ἐλαφροτέρα τ 

γέγονε καὶ ἡδίων. “οὔτε γὰρ βαλανείου᾽ φησὶν ὃ 
᾿Φρίστων “οὔτε λόγου μὴ καϑαίροντος ὄφελός ἐστιν. 

σ 9. Ἡδέσθω μὲν οὖν ὑπὸ λόγων ὠφελούμενος ὃ 
νέος" οὐ δεῖ δὲ τὸ ἡδὺ τῆς ἀκροάσεως ποιεῖσθαι 

τέλος. οὐδ᾽ οἴεσθαι δεῖν ἐκ σχολῆς ἀπιέναι φιλο- 30 

σύφου μινυρίξζοντα καὶ γεγανωμένον. οὐδὲ ζητεῖν 

μυρίζεσϑαι δεόμενον ἐμβροχῆς καὶ καταπλάσματοος, 

ἀλλὰ χάριν ἔχειν. ἄν τις ὥσπερ καπνῷ σμῆνος λόγῳ 

δριμεῖ τὴν διάνοιαν ἀχλύος πολλῆς καὶ ἀμβλύτητος 
γέμουσαν ἐκκαϑήρῃ. καὶ γὰρ εἰ τοῖς λέγουσι προῦσ- 3ὅ 

ἤχει μὴ παντάπασιν ἡδονὴν ἐχούσης καὶ πιϑανό- 

τητα λέξεως παραμελεῖν, ἐλάχιστα τούτου φροντι- 

στέον τῷ νέῳ. τό γε πρῶτον. ὕστερον δέ που. 

Ὁ καϑάπερ οἱ πίνοντες, ὅταν παύσωνται διψῶντες, τότε 
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τὰ τορεύματα τῶν ἐχπωμάτων ὑποθεωροῦσι καὶ 

στρέφουσιν. οὕτως ἐμπλησϑέντι δογμάτων καὶ ἀνα- 

πνεύσαντι δοτέον τὴν λέξιν εἴ τι κομψὸν ἔχει καὶ 
περιττὸν ἐπισκοπεῖν. ὃ δ᾽ εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς μὴ τοῖς 

δ πράγμασιν ἐμφυόμενος ἀλλὰ τὴν λέξιν ᾿Αττικὴν 

ἀξιῶν εἶναι καὶ ἰσχνὴν ὅμοιός ἐστι μὴ βουλομένῳ 
πιεῖν ἀντίδοτον, ἂν μὴ τὸ ἀγγεῖον ἐκ τῆς ᾿Δττικῆς 
κωλιάδος ἦ κεκεραμευμένον. μηδ᾽ ἱμάτιον περιβα- 

λέσϑαι χειμῶνος. εἰ μὴ προβάτων ᾿Δττικῶν εἴη τὸ 
10 ἔριον, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν τρίβωνι “υσιακοῦ λόγου λεπτῷ 

καὶ ψιλῷ καϑήμενος ἄπρακτος καὶ ἀκίνητος. ταῦτα 

γὰρ τὰ νοσήματα πολλὴν μὲν ἐρημίαν νοῦ καὶ φρε- Εἰ 
νῶν ἀγαϑῶν. πολλὴν δὲ τερϑοείαν καὶ στωμυλίαν 

ἐν ταῖς σχολαῖς πεποίηκε, τῶν μειρακίων οὔτε βίον 

16 οὔτε πρᾶξιν οὔτε πολιτείαν φιλοσόφου παραφυλατ- 

τόντων ἀνδρός, ἀλλὰ λέξεις καὶ ῥήματα καὶ τὸ 

χαλῶς ἀπαγγέλλειν ἐν ἐπαίνῳ τιϑεμένων, τὸ δ᾽ 

ἀπαγγελλόμενον εἴτε χρήσιμον εἶτ᾽ ἄχρηστον εἶτ᾽ 

ἀναγκαῖον εἴτε κενόν ἔστι καὶ περιττὸν οὐκ ἐπιστα- 

20 μένων οὐδὲ βουλομένων ἐξετάζειν. 

10. ᾿4κολουϑεῖ δὲ τούτοις τὸ περὶ τῶν προβλη- 
μάτων παράγγελμα. δεῖ γὰρ τὸν ἐπὶ δεῖπνον ἥκοντα Ε 

τοῖς παρακειμένοις χρῆσϑαι καὶ μηδὲν αἰτεῖν ἄλλο 

μηδ᾽ ἐξελέγχειν" ὁ δ᾽ ἐπὶ λόγων ἀφιγμένος ἑστίασιν. 
86 ὧν μὲν ἐπὶ ῥητοῖς, ἀκροάσϑω σιωπῇ τοῦ λέγοντος 

(οἵ γὰρ εἰς ἄλλας ὑποθέσεις ἐξάγοντες καὶ παρεμ- 

βάλλοντες ἐρωτήματα καὶ προσδιαποροῦντες. οὐχ 
ἡδεῖς οὐδ᾽ εὐσυνάλλακτοι πρὸς ἀκρόασιν ὄντες. ὠφε- 

11. ἄπρακτος] μένειν ἄπραχτος ϑαυρρίαβΒ. Αὐάϊύαν ἐστι 
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λοῦνται μὲν οὐδέν. τὸν δὲ λέγοντα καὶ τὸν λόγον 
Ὁ, - 7. ᾿ [κ ὦ Α Ἁ 9 4 ς ὁμοῦ συνταράττουσιν) ὅταν δὲ τοὺς ἀκούοντας ὃ 

λέγων ἐρωτᾶν καὶ προβάλλειν κελεύσῃ. χρήσιμόν τι 

δεῖ καὶ ἀναγκαῖον ἀεὶ προβάλλοντα φαίνεσϑαι. ὃ μὲν 
γὰρ Ὀδυσσεὺς καταγελᾶται παρὰ τοῖς μνηστῆρσιν ὅ 

43 “αἰτίξων ἀκόλους. οὐκ ἄορας οὐδὲ λέβητας" 

μεγαλοψυχίας γὰρ ἡγοῦνται σημεῖον. ὡς τὸ διδόναι 

τι τῶν μεγάλων. καὶ τὸ αἰτεῖν. μᾶλλον δ᾽ ἄν τις 
ἀκροατοῦ καταγελάσειεν εἰς μικρὰ καὶ γλίσχρα προ- 

βλήματα τὸν διαλεγόμενον κινοῦντος. οἷα τερϑρευό- 10 

μενοί τινὲς τῶν νέων καὶ παρεπιδεικνύμενοι δια- 
λεχτικὴν ἢ μαϑηματικὴν ἕξιν εἰώϑασι προβάλλειν 

περὶ τῆς τῶν ἀορίστων τομῆς. καὶ τίς ἡ κατὰ πλευ- 
ρὰν ἢ κατὰ διάμετρον κίνησις. πρὸς οἣς ἔστιν 

Β εἰπεῖν τὸ ὑπὸ Φιλοτίμου πρὸς τὸν ἔμπυον καὶ φϑι- ιτ 
σιῶντα δηϑέν. ἐπεὶ γὰρ ἐλάλησεν αὐτῷ φαρμάκιον 

αἰτῶν πρὸς παρωνυχίαν. αἰσϑόμενος ἀπὸ τῆς χρόας 

καὶ τῆς ἀναπνοῆς τὴν διάϑεσιν “οὐκ ἔστι σοι᾿ φησίν 

“ὦ βέλτιστε περὶ παρωνυχίας ὃ λόγος". οὐδὲ σοὶ 

τοίνυν. ὦ νεανία. περὶ τοιούτων ζητημάτων ὥρα 30 
» 9 . - Φ.Σ ΝΡ 9 ΄ 2 , 

σκοπεῖν. ἀλλὰ πῶς οἰήματος καὶ ἀλαζονείας ἐρώτων. 
᾿ , τ Ν 2 , "ὕ Χ 

τὲ καὶ φλυαρίας ἀπολυϑεὶς εἰς βίον ἄτυφον καὶ 

ὑγιαίνοντα καταστήσεις σαυτόν. 

11. Εὖ μάλα δὲ χρὴ καὶ πρὸς τὴν τοῦ λέγοντος 
ἐμπειρίαν ἢ φυσικὴν δύναμιν ἡρμοσμένον, ἐν οἷς 36 

3) .κ{ῳ ἃς - 2 »-“΄ὔ Ἁ 3 ὄ 

αὐτὸς ἑαυτοῦ χράτιστός ἔστι. ποιεῖσϑαι τὰς ἐρωτή- 
᾿ Ν Χ ’ὔ χ Χ 3 , Ο σεις. χαὶ μὴ παραβιάξεσϑαι τὸν μὲν ἠϑικώτερον 

φιλοσοφοῦντα φυσικὰς ἐπάγοντα καὶ μαϑηματικὰς 

6 Ἠοχιθῦ. ρ 322 26 αὐτὸς] Νάυοκ. Ρ. 829 
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ἀπορίας. τὸν δὲ τοῖς φυσικοῖς σεμνυνόμενον εἰς 

συνημμένων ἐπικρίσεις ἕλκοντα καὶ ψευδομένων 

λύσεις. ὡς γὰρ ὁ τῇ κλειδὶ τὰ ξύλα σχίξειν τῇ δ᾽ 
ἀξίνῃ τὴν ϑύραν ἀνοίγειν πειρώμενος οὐκ ἐκεῖνα 

5 δόξειεν ἂν ἐπηρεάξειν, ἀλλ᾽ αὑτὸν ἀποστερεῖν τῆς 

ἑχατέρου χρείας καὶ δυνάμεως. οὕτως οἱ παρὰ τοῦ 
, μι] Χ , ΔΑΥΣ 5» 4 2 - { 2 

λέγοντος ὃ μὴ πέφυκε μηδ΄ ἤσκηκεν αἰτοῦντες. ὃ ὃ 

ἔχει καὶ δίδωσι μὴ δρεπόμενοι μηδὲ λαμβάνοντες. 

οὐ τοῦτο βλάπτονται μόνον ἀλλὰ καὶ κακοήϑειαν 
10 χαὶ δυσμένειαν προσοφλιδκάνουσι. 

19. Φυλακτέον δὲ καὶ τὸ πολλὰ καὶ πολλάκις 

αὐτὸν προβάλλειν" ἔστι γὰρ καὶ τοῦτο τρόπον τινὰ 

παρεπιδεικνυμένου. τὸ δ᾽ ἑτέρου προτείνοντος ἄχρο- 

ἄσϑαι μετ᾽ εὐχολίαςα φιλόλογον καὶ κοινωνικόν. 
τὸ ἂν μή τι τῶν ἰδίων ἐνοχλῇ καὶ κατεπείγῃ πάϑος 

ἐπισχέσεως δεόμενον ἢ νόσημα παρηγορίας. τάχα 

μὲν γὰρ οὐδ᾽ ᾿ἀμαϑίην κρύπτειν ἄμεινον᾽. ὥς φησιν 

Ἡράκλειτος. ἀλλ᾽ εἰς μέσον τιϑέναι καὶ θεραπεύειν. 

ἂν δ᾽ ὀργή τις ἢ προσβολὴ δεισιδαιμονίας ἢ δια- 
20 φορὰ πρὸς οἰκείους σύντονος ἢ περιμανὴς ἐξ ἔρω- 

τος ἐπιϑυμία 
“κινοῦσα χορδὰς τὰς ἀκινήτους φρενῶν᾽ 

ἐπιταράξῃ τὴν διάνοιαν. οὐ φευκτέον εἰς ἑτέρους 

λόγους ἀποδιδράσκοντας τὸν ἔλεγχον, ἀλλὰ περὶ 
2ὅ αὐτῶν τούτων ἀκουστέον ἐν ταῖς διατριβαῖς, καὶ 

μἱδτὰ τὰς διατριβὰς ἰδίᾳ προσιόντας αὐτοὺς καὶ 

προσανακρίνοντας. ἀλλὰ μὴ τοὐναντίον. ὥσπερ οἱ 

12 αὐτὸν ΑἸαϊηδ: αὑτὸν 18 Ἡράπκλειτος] Μυ]]ΔΟΗ. 1 
Ῥ. 81ὅ 22 Νδυοκ. Ρ. 696 
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πολλοὶ χαίρουσι τοῖς φιλοσόφοις περὶ ἄλλων δια- 

λεγομένοις χαὶ ϑαυμάξουσιν: ἂν δὲ τοὺς ἄλλους 

ἐόσας ὃ φιλόσοφος αὐτοῖς ἐχείνοις ἰδίᾳ παρρησιά- 

ἕξηται περὶ τῶν διαφερόντων καὶ ὑπομιμνήσκῃ. δυσχε- 

Ε ραίνουσι καὶ περίεργον νομίζουσιν. ἐπιεικῶς γάρ. ὅ 

ὥσπερ τῶν τραγῳδῶν ἐν τοῖς ϑεάτροις, καὶ τῶν 

φιλοσόφων ἐν ταῖς σχολαῖς οἴονται δεῖν ἀκούειν. ἐν 

δὲ τοῖς ἔξω πράγμασιν οὐδὲν αὐτοὺς ἑαυτῶν δια- 
φέρειν ἡγοῦνται. πρὸς μὲν τοὺς σοφιστὰς εἰκότως 

τοῦτο πεπονθότες (ἀναστάντες γὰρ ἀπὸ τοῦ ϑρόνου 10 

καὶ ἀποθέμενοι τὰ βιβλία καὶ τὰς εἰσαγωγὰς ἐν 
τοῖς ἀληϑινοῖς τοῦ βίου μέρεσι μικροὶ καὶ ὑπὸ χεῖρα 

φαίνονται τοῖς πολλοῖς), πρὸς δὲ τοὺς ὄντως φιλο- 

σόφους οὐ χαλῶς. ἀγνοοῦντες ὅτι καὶ σπουδὴ καὶ 

παιδιὰ καὶ νεῦμα καὶ μειδίαμα καὶ σκυϑρωπασμὸὺς τι 

αὐτῶν. μάλιστα δ᾽ ὃ πρὸς ἕκαστον ἰδίᾳ περαινό- 

44 μενος λόγος ἔχει τινὰ καρπὸν ὠφέλιμον τοῖς ὑπο- 

μένειν καὶ προσέχειν ἐθισϑεῖσι. 
13. Δεῖται δὲ καὶ τὸ περὶ τοὺς ἐπαίνους κα- 

ϑῆκον εὐλαβείας τινὸς καὶ μετριότητος διὰ τὸ μήτε 30 

τὴν ἔλλειψιν αὐτοῦ μήτε τὴν ὑπερβολὴν ἐλευϑέριον 

εἶναι. βαρὺς μὲν γὰρ ἀκροατὴς καὶ φορτικὸς ὃ πρὸς 
πᾶν ἄτεγχατος καὶ ἀτενὴς τὸ λεγόμενον. οἰήματος 

ὑπούλου καὶ περιαυτολογίας ἐνδιαϑέτου μεστός. ὡς 

ἔχων τι τῶν λεγομένων βέλτιον εἰπεῖν. μνήτ᾽ ὀφρῦν 36 

κατὰ σχῆμα κινῶν μήτε φωνὴν εὐγνώμονος μάρτυρα 
Β φιληκοΐας προϊέμενος, ἀλλὰ σιγῇ καὶ βαρύτητι κα- 

ταπλάστῳ καὶ σχηματισμῷ ϑηρώμενος δόξαν εὐστα- 

οὔ ὀφρῦν κατὰ σχῆμα] ὀφρύος κατάστημα ΤιΟΌΘΟΚΙΤΙΒ 
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ϑοῦς καὶ βάϑος ἔχοντος ἀνδρός, ὥσπερ χρημάτων 
τῶν ἐπαίνων ὅσον ἄλλῳ μεταδίδωσιν αὑτοῦ δοκῶν 

ἀφαιρεῖσθαι. πολλοὶ γάρ εἰσιν οὗ κακῶς καὶ παρὰ 

μέλος τὴν Πυϑαγόρου φωνὴν ὑπολαμβάνοντες. 

6 ἐχεῖνος μὲν γὰρ ἐκ φιλοσοφίας ἔφησεν αὑτῷ πέερι- 

γεγονέναι τὸ μηδὲν ϑαυμάζξειν" οὗτοι δὲ τὸ μηδὲν 
ἐπαινεῖν μηδὲ τιμᾶν. ἐν τῷ καταφρονεῖν τιϑέμενοι 

τὸ σεμνὸν καὶ ὑπεροψία διώκοντες. ὃ γὰρ φιλό- 

δοφος λόγος τὸ μὲν ἐξ ἀπειρίας καὶ ἀγνοίας ϑαῦμα 

10 χαὶ ϑάμβος ἐξαιρεῖ γνώσει καὶ ἱστορία τῆς περὶ Ο 

ἕκαστον αἰτίας. τὸ δ᾽ εὔκολον καὶ μέτριον καὶ φι- 

λάνϑροωπον οὐκ ἀπόλλυσι. τοῖς γὰρ ἀληϑινῶς καὶ 
΄ 3 »Ἥ », , Χ - ΄ 

βεβαίως ἀγαθοῖς τιμή τε καλλίστη τὸ τιμῆσαί τινα 

τῶν ἀξίων. καὶ κόσμος εὐπρεπέστατος τὸ ἐπικοσμῆ- 

τ σαι. περιουσίᾳ δόξης καὶ ἀφϑονίᾳ γιγνόμενον. οἵ 

δὲ γλίσχροι περὶ τοὺς ἑτέρων ἐπαίνους ἔτι πένεσϑαι 
καὶ πεινῆν ἐοίκασι τῶν ἰδίων. ὃ δ᾽ ἐναντίος αὖ 

, ΄ " Ε} ’ . Ν . ν"ν 
πάλιν τούτων. μηδὲν ἐπικρίνων ἀλλὰ κατὰ ῥῆμα 

Ἁ Α 2 ΄ ᾿ , 2 ΄ 

καὶ συλλαβὴν ἐφιστάμενος καὶ κεκραγώς. ἐλαφρός 

30 τίς ὧν καὶ ὀρνεώδης. πολλάκις μὲν οὐδ᾽ αὐτοῖς Ὁ 

ἀρέσκει τοῖς ἀγωνιζομένοις, ἀεὶ ὃὲ λυπεῖ τοὺς 
3 γ΄ 9 »-» οἰ , δ “, ἀκροωμένους, ἀνασοβῶν καὶ συνεξανιστὰς παρὰ γνώ- 

ἕὴν, οἷον ἑλχομένους βίᾳ δι’ αἰδῶ καὶ συνεπη- 
χοῦντας. οὐδὲν δ᾽ ὠφεληϑεὶς διὰ τὸ ταραχώδη καὶ 

5ὅ πολυπτόητον αὐτῷ περὶ τοὺς ἐπαίνους γεγονέναι 

τὴν ἀκρόασιν ἀπέρχεται τῶν τριῶν ἕν φερόμενοφ᾽ 

8 τὸ σεμνὸν καὶ ΒΟΙΊΡΒ1: καὶ τὸ σεμνὸν 9 ἀπειρίας 
Χυ αηάον: ἀπορίας 10 ἐξαιρεῖ ὟΝ : ἐξαίρει 11 μέτριον 
ΒΟΙΡΒΙ: μέγα 16 γιγνόμενον --Ξ- ὃ γίγνεται. Οἵ. Ρ. 40 ἃ 
19 ἐξιστάμενος ἘΠΏΡΘΥΙΙΒ 
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εἴρων γὰρ ἢ κόλαξ ἢ περὶ λόγους ἀπειρόκαλος ἔδο- 

ξεν εἶναι. δίκην μὲν οὖν δικάξοντα δεῖ μήτε πρὸς 
ἔχϑραν τινὰ μήτε πρὸς χάριν ἀκούειν ἀλλ᾽ ἀπὸ 

γνώμης πρὸς τὸ δίκαιον: ἐν δὲ ταῖς φιλολόγοις 

ἀκροάσεσιν οὔτε νόμος οὐδεὶς οὔϑ᾽ ὅρκος ἡμᾶς 

ἀπείργει μὴ μετ᾽ εὐνοίας ἀποδέχεσϑαι τὸν διαλεγό- 

ὠξνον. ἀλλὰ καὶ τὸν “Ἑρμῆν ταῖς Χάρισιν οἵ πα- 

λαιοὶὺ συγχαϑίδουσαν. ὡς μάλιστα τοῦ λόγου τὸ 

κεχαρισμένον καὶ προσφιλὲς ἀπαιτοῦντος. οὐδὲ γὰρ 

οἷόν τε παντελῶς οὕτως ἐχβόλιμον εἶναι τὸν λέγοντα 

καὶ διημαρτημένον. ὥστε μήτε νοῦν τινα παρασχεῖν 
ἄξιον ἐπαίνου μήτ᾽ ἀπομνημόνευσιν ἑτέρων μήτ᾽ 
αὐτὴν τὴν ὑπόϑεσιν τοῦ λόγου καὶ προαίρεσιν. ἀλλὰ 
μηδὲ λέξιν ἢ διάϑεσιν τῶν λεγομένων. 

“ὡς ἀν᾽ ἐχινόποδας καὶ ἀνὰ τρηχεῖαν ὄνωνιν 
φύονται μαλακῶν ἄνϑεα λευκοΐων᾽. 

ὅπου γὰρ ἐμέτου τινὲς ἐγκώμια καὶ πυρετοῦ καὶ νὴ 
Ζία χύτρας ἐπιδεικνύμενοι πιϑανότητος οὐκ ἀμοι- 

ροῦσιν. ἦ που λόγος ὑπ᾽ ἀνδρὸς ἁμωσγέπως δοκοῦν- 

τος ἢ καλουμένου φιλοσόφου περαινόμενος οὐκ ἂν 

ὅλως ἀναπνοήν τινα καὶ καιρὸν ἀκροαταῖς εὐμενέσι 

καὶ φιλανθρώποις παράσχοι πρὸς ἔπαινον; οὗ γοῦν 

ἐν ὥρᾳ πάντες. ὥς φησιν ὁ Πλάτων. ἁμηγέπη δά- 
κνουσι τὸν ἐρωτικόν. καὶ λευκοὺς μὲν ϑεῶν παῖδας 

ἀνακαλῶν μέλανας δ᾽ ἀνδρικούς, καὶ τὸν γρυπὸν 

βασιλικὸν καὶ τὸν σιμὸν ἐπίχαριν τὸν δ᾽ ὠχρὸν 
μελίχρουν ὑποκοριξόμενος ἀσπάζεται καὶ ἀγαπᾷ" 

19 ἁμωσγέπως Ἀ-: ἄλλως γέ πως 28 Πλάτων] Βρρ. 
Ρ. 414 6 

ϑ 
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δεινὸς γάρ ἐστιν ὃ ἔρως ὥσπερ κιττὸς αὑτὸν ἐκ 

πάσης ἀναδῆσαι προφάσεως. πολὺ δὴ μᾶλλον ὃ φι- 

λήκοος καὶ φιλόλογος ἀεί τινος αἰτίας εὑρετικὸς 

ἔσται. δι᾿ ἣν οὐκ ἀπὸ τρόπου τῶν λεγόντων ἕκαστον 

5 ἐπαινῶν φανεῖται. καὶ γὰρ ὃ Πλάτων τὸν “υσίου 

λόγον οὔτε κατὰ τὴν εὕρεσιν ἐπαινῶν καὶ τῆς ἀτα- 

ξέίας αἰτιώμενος ὅμως αὐτοῦ τὴν ἀπαγγελίαν ἐπαινεῖ, 

καὶ ὅτι τῶν ὀνομάτων σαφῶς καὶ στρογγύλως ἕκα- 

στον ἀποτετόρνευται᾽. μέμψαιτο δ᾽ ἄν τις ᾿᾽Ζρχι- 
τὸ λόχου μὲν τὴν ὑπόϑεσιν, Παρμενίδου δὲ τὴν στιχο- 

ποιίαν, Φωκυλίδου δὲ τὴν εὐτέλειαν, Εὐριπίδου δὲ 
τὴν λαλιάν, Σοφοκλέους δὲ τὴν ἀνωμαλίαν, ὥσπερ 

ἀμέλει καὶ τῶν δητόρων ἐστὶν ὃ μὲν οὐκ ἔχων ἦϑος, 
ὁ δὲ πρὸς πάϑος ἀργός, ὃ δ᾽ ἐνδεὴς χαρίτων ἕκα- 

τό στός γε μὴν ἐπαινεῖται κατὰ τὸ ἴδιον τῆς δυνάμεως, 

ᾧ κινεῖν καὶ ἄγειν πέφυκεν. ὥστε καὶ τοῖς ἀκού- 

ουσιν εὐπορίαν εἶναι καὶ ἀφϑονίαν τοῦ φιλοφρο- 

νεῖσϑαι τοὺς λέγοντας. ἐνίοις γὰρ ἐξαρκεῖ, κἂν μὴ 

διὰ φωνῆς ἐπιμαρτυρῶμεν, ὄμματος πραύτητα καὶ 

50 γαλήνην προσώπου καὶ διάϑεσιν εὐμενῆ καὶ ἄλυπον 

ἐμπαρασχεῖν. ἐκεῖνα μὲν γὰρ ἤδη καὶ πρὸς τοὺς 
ὅλως ἀποτυγχόνοντας ὥσπερ ἐγκύκλια καὶ κοινὰ 

πάσης ἀκροάσεώς ἔστι, καϑέδρα τέ τις ἄϑρυπτος καὶ 

ἀκλινὴς ἐν ὀρϑῷ σχήματι καὶ πρόσβλεψις αὐτῷ τῷ 

55 λέγοντι καὶ τύξις ἐνεργοῦ προσοχῆς. καὶ προσώπου 

κατάστασις καϑαρὰ καὶ ἀνέμφαντος οὐχ ὕβρεως οὐδὲ 

δυσκολίας μόνον ἀλλὰ καὶ φροντίδων ἄλλων καὶ 
ἀσχολιῶν. ὡς ἐν ἔργῳ γε παντὶ τὸ μὲν καλὸν ἐκ 

ὅ Πλάτων] Ῥμδθᾶν. Ρ. 384 6 28 ὡς ἐν] ἐν Ὗ 
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πολλῶν οἷον ἀριϑμῶν εἰς ἕνα καιρὸν ἡκόντων ὑπὸ 

συμμετρίας τινὸς καὶ ἁρμονίας ἐπιτελεῖται. τὸ δ᾽ 
αἰσχρὸν ἐξ ἑνὸς τοῦ τυχόντος ἐλλείποντος ἢ προσ- 
όντος ἀτόπως εὐϑὺς ἑτοίμην ἔχει τὴν γένεσιν, ὥσπερ 

ἐπ᾿’ αὐτῆς τῆς ἀκροάσεως οὐ μόνον βαρύτης ἐπι- 
σκυνίου καὶ ἀηδία προσώπου καὶ βλέμμα δεμβῶδες 

καὶ περίκλασις σώματος καὶ μηρῶν ἐπάλλαξις ἀπρε- 

πὴς ἀλλὰ καὶ νεῦμα καὶ ψιϑυρισμὸς πρὸς ἕτερον 

καὶ μειδίαμα χάσμαι τε ὑπνώδεις καὶ κατήφειαι καὶ 

οι 

πᾶν εἴ τι τούτοις ἔοικεν ὑπεύϑυνόν ἐστι καὶ δεῖται τὸ 

πολλῆς εὐλαβείας. 

14, Οἱ δὲ τοῦ μὲν λέγοντος οἴονταί τι ἔργον 
5 - 2 9 ξ 3 , 3 3 2 "- ᾿Ὶ 

εἶναι. τοῦ δ᾽ ἀχούοντος οὐδέν. ἀλλ᾽ ἐκεῖνον μὲν 

ἀξιοῦσιν ἥκειν πεφροντικότα καὶ παρεσκευασμένον, 

αὐτοὶ δ᾽ ἄσκεπτοι καὶ ἀφρόντιδες τῶν καϑηκόντων τὸ 

ἐμβαλόντες καϑέξονται καϑάπερ ἀτεχνῶς ἐπὶ δεῖπνον 

Ἑ ἥκοντες. εὖ παϑεῖν πονουμένων ἑτέρων. καίτοι καὶ 

συνδείπνου τι χαρίεντος ἔργον ἐστί, πολὺ δὲ μᾶλ- 

λον ἀκροατοῦ. χοινωνὸς γάρ ἐστι τοῦ λόγου καὶ 
συνεργὸς τοῦ λέγοντος. χαὶ οὐ τὰ μὲν ἐκείνου πλημ- 39 

μελήματα πικρῶς ἐξετάξειν ὀφείλει κατὰ ῥῆμα καὶ 

πρᾶγμα προσάγων τὴν εὐθύνην. αὐτὸς δ᾽ ἀνευϑύ- 

νῶς ἀσχημονεῖν καὶ πολλὰ σολοικίζειν περὶ τὴν 
ἀκρόασιν, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν τῷ σφαιρίζειν τῷ βάλ- 
λοντι δεῖ συγκινούμενον εὐρύϑμως φέρεσϑαι τὸν 36 

δεχόμενον. οὕτως ἐπὶ τῶν λόγων ἔστι τις εὐρυϑμία 

καὶ περὶ τὸν λέγοντα καὶ περὶ τὸν ἀκροώμενον. ἂν 
Ν" ,ὔ , “:Ὲ ς “ ῇ Ἑ ἑχάτερος τὸ προσῆκον αὑτῷ φυλάττῃ. 

23 προσάγων Ἐ: προάγων 
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10, Ζ4):εῖ δὲ μηδὲ ταῖς φωναῖς τῶν ἐπαίνων ὡς 
ἔτυχε χρῆσϑαι. καὶ γὰρ ᾿Επίκουρος ἐπὶ τοῖς τῶν 

φίλων ἐπιστολίοις κροτοϑορύβους γίγνεσϑαι παρ᾽ 
Ψ -- ; 3 , 2 [ Χ . , Ἁ 

αὐτῶν λέγων ἀηδής ἐστιν. οἵ δὲ τὰς ξένας φωνὰς 

τοῖς ἀκροατηρίοις νῦν ἐπεισάγοντες, οὗτοι καὶ ᾿ϑείωο᾽ 
ὈῊΚ (2 7ὕ Ρ] ν᾽ τρῦσ ΄ ς ΕῚ Ω ς 

καὶ ᾿ϑεοφορήτως καὶ ᾿ἁπροσίτως ἐπιλέγοντες. ὡς 

οὐκέτι τοῦ καλῶς" καὶ τοῦ ᾿σοφῶς᾽ καὶ τοῦ “ἀλη- 

ϑῶς᾽ ἐξαρκοῦντος, οἷς οἵ περὶ Πλάτωνα καὶ Σωκράτη 
καὶ “Ὑπερείδην ἐχρῶντο σημείοις τῶν ἐπαίνων. ὑπερ- 

ασχημονοῦσι καὶ διαβάλλουσι τοὺς λέγοντας ὡς 

ὑπερηφάνων τινῶν καὶ περιττῶν δεομένους ἐπαίνων. 

σφόδρα δ᾽ ἀηδεῖς εἰσι καὶ οἱ μεϑ' ὅρκου τοῖς λέ- 
γουσιν ὥσπερ ἕν δικαστηρίῳ τὰς μαρτυρίας ἀπο- 

διδόντες. οὐχ ἧττον δὲ τούτων οἵ περὶ τὰς ποιότη- 

τας ἀστοχοῦντες,. ὅταν φιλοσόφῳ μὲν ἐπιφωνῶσι 
ς ΄ 2 , δ᾽ ς 3 Ὡν.59 τν δὴ.5 -.9 Ν δριμέως᾽. γέροντι εὐφυῶς᾽ ἢ ᾿ἀνθηρῶο᾽, τὰς 

τῶν παιζόντων καὶ πανηγυριζόντων ἐν ταῖς δχολα- 

στικαῖς μελέταις φωνὰς ἐπὶ τοὺς φιλοσόφους μετα- 

κομίζοντες χαὶ λόγῳ σωφρονοῦντι προσφέροντες 

ἔπαινον ἑἕταιρικόν, ὥσπερ ἀϑλητῇ κρίνων ἢ ῥόδων 

στέφανον, οὐ δάφνης οὐδὲ χοτίνου περιτιϑέντες. 

Εὐριπίδης μὲν οὖν ὃ ποιητής, ὧς ὑπολέγοντος αὐὖ- 

τοῦ τοῖς χορευταῖς ὠδήν τινα πεποιημένην ἐφ᾽ 
ς ΄ Ὁ ἌΣ Κ ἘΝ τ ΄ 3 3 ,΄ Ω 
ἁρμονίας εἷς ἐγέλασεν, “εἰ μή τις ἧς ἀναίσϑητος 
εἶπε “καὶ ἀμαϑής, οὐκ ἂν ἐγέλασας ἐμοῦ μιξολυδιστὶ 
ΒΩ 9 2 Ἀ Δ... 1 5 ΄ ᾿ 

ἄδοντος᾽. ἀνὴρ δ᾽ ἂν οἶμαι φιλόσοφος καὶ πολιτι- 

κὺὸς ἀκροατοῦ διακεχυμένου τρυφὴν ἐκκόψειεν εἰπών 

σύ μοι δοκεῖς ἀνόητος εἶναι καὶ ἀνάγωγος᾽ οὐ γὰρ 

2 Ἐπίκουρος) Πῖορ. 1.. Χ ὅ 8 παρ᾽ αὐτῷ 

40 

Β 
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ἂν ἐμοῦ διδάσχοντος ἢ νουϑετοῦντος ἢ διαλεγο- 

μένου περὶ ϑεῶν ἢ πολιτείας ἢ ἀρχῆς ἐτερέτιξες 

καὶ προσωρχοῦ τοῖς λόγοις᾽. ὅρα γὰρ ἀληϑῶς οἷόν 

Ο ἐστι φιλοσόφου λέγοντος ἀπορεῖν τοὺς ἔξωϑεν ὑπὸ 
τῶν ἔνδον βοώντων καὶ ἀλαλαξόντων πότερον αὐὖ- ὅ 

λοῦντος ἢ κυϑαρίζοντος ἢ ὀρχουμένου τινὸς ὁ ἔπαι- 
γνός ἔστι. 

106. Καὶ μὴν τῶν γε νουϑεσιῶν καὶ τῶν ἐπι- 

πλήξεων οὔτ᾽ ἀναλγήτως οὔτ᾽ ἀνάνδρως ἀκουστέον. 

οὗ γὰρ εὐκόλως καὶ ὀλιγώρως τὸ κακῶς ἀκούειν ὑπὸ 10 

τῶν φιλοσόφων φέροντες. ὥστε γελᾶν ἐλεγχόμενοι 

χαὶ τοὺς ἐλέγχοντας ἐπαινεῖν. ὥσπερ οἱ παράσιτοι 
τοὺς τρέφοντας. ὅταν ὑπ᾽ αὐτῶν λοιδορῶνται. παν- 

τάπασιν ἰταμοὶ καὶ ϑρασεῖς ὄντες. οὐ καλὴν οὐδ᾽ 

ἀληϑῆ διδόασιν ἀπόδειξιν ἀνδρείας τὴν ἀναιόχυν- τὖ 

τίαν. σκῶμμα μὲν γὰρ ἀνύβριστον ἐν παιδιᾷ τινι 

Ὁ μετ᾽ εὐτραπελίας ἀφειμένον ἐνεγχεῖν ἀλύπως καὶ 

ἱλαρῶς οὐκ ἀγεννὲς οὐδ᾽ ἀπαίδευτον ἀλλ᾽ ἐλευϑέ- 

ριον πάνυ καὶ “Πακωνικόν ἐστιν ἐπαφῆς δὲ καὶ νου- 
ϑεσίας πρὸς ἐπανόρϑωσιν ἤϑους ὥσπερ φαρμάκῳ 350 

δάκνοντι λόγῳ χρωμένης ἐλέγχοντε μὴ συνεσταλ- 

μένον ἀκούειν μηδ᾽ ἰδρῶτος καὶ ἰλίγγου μεστόν, 

αἰσχύνῃ φλεγόμενον τὴν ψυχήν, ἀλλ᾽ ἄτρεπτον καὶ 
σεσηρότα καὶ κατειρωνευόμενον. ἀνελευϑέρου τινὸς 
δεινῶς καὶ ἀπαϑοῦς πρὸς τὸ αἰδεῖσθαι νέου διὰ 35 

συνήϑειαν ἁμαρτημάτων καὶ συνέχειαν. ὥσπερ ἐν 
σκληρᾷ σαρκὶ καὶ τυλώδει τῇ ψυχῆ μώλωπα μὴ λαμ- 

Ἑ βάνοντος. τούτων δὲ τοιούτων ὄντων οἵ τὴν ἐναν- 

10 οἵ Η: οἵ τε 28 αἰσχύνῃ) μηδ᾽ αἰσχύνῃ Η 
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τίαν διάϑεσιν ἔχοντες νέοι κἂν ἅπαξ ποτὲ ἀκούσωσι 

κακῶς, φεύγοντες ἀνεπιστρεπτὶ καὶ δραπετεύοντεςἩ 

ἐκ φιλοσοφίας. χαλὴν ἀρχὴν πρὸς τὸ σωϑῆναι τὸ 
αἰδεῖσθαι παρὰ τῆς φύσεως ἔχοντες, ἀπολλύουσι διὰ 

δ τρυφὴν καὶ μαλακίαν, οὐκ ἐγκαρτεροῦντες τοῖς 

ἐλέγχοις οὐδὲ τὰς ἐπανορϑώσεις δεχόμενοι γεννυκῶς. 

ἀλλ᾽ ἐπὶ τὰς προσηνεῖς καὶ ἁπαλὰς ἀποστρέφοντες 

ὁμιλίας τὰ ὦτα. κολάκων τινῶν ἢ σοφιστῶν ἀνω- 
φελεῖς καὶ ἀνονήτους ἡδείας δὲ φωνὰς καταδόντων. 

τὸ ὥσπερ οὖν ὃ μετὰ τὴν τομὴν φεύγων τὸν ἰατρὸν 

καὶ τὸν ἐπίδεσμον μὴ προσιέμενος τὸ μὲν ἀλγεινὸν 

ἀνεδέξατο. τὸ δ᾽ ὠφέλιμον οὐχ ὑπέμεινε τῆς ϑερα- 

πείας. οὕτως ὃ τῷ χαράξαντι καὶ τρώσαντι λόγῳ 

τὴν ἀβελτερίαν ἀπουλῶσαι καὶ καταστῆσαι μὴ παρα- 
τὸ σχὼν ἀπῆλϑε δηχϑεὶς καὶ ἀλγήσας ἐκ φιλοσοφίας. 

ὠφεληϑεὶς δὲ μηδέν. οὐ γὰρ μόνον, ὡς Εὐριπίδης 

φησί, τὸ Τηλέφου τραῦμα 
ἱπριστοῖσι λόγχης θέλγεται ῥινήμασιν᾽, 

ἀλλὰ χαὶ τὸν ἐκ φιλοσοφίας ἐμφυόμενον εὐφυέσι 41 
οὺ νέοις δηγμὸν αὐτὸς ὃ τρώσας λόγος ἰᾶται. διὸ δεῖς 

πάσχειν μέν τι καὶ δάκνεσϑαι, μὴ συντρίβεσθαι δὲ 
- μηδ᾽ ἀϑυμεῖν τὸν ἐλεγχόμενον, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν τε- 

λετῇ κατηργμένης αὐτοῦ φιλοσοφίας τοὺς πρώτους 

καϑαρμοὺς καὶ ϑορύβους ἀνασχόμενον ἐλπίζειν τι 

3ὅ γλυκὺ καὶ λαμπρὸν ἐκ τῆς παρούσης ἀδημονίας καὶ 

ταραχῆς. καὶ γὰρ ἂν ἀδίκως ἡ ἐπιτίμησις γίγνεσθαι 

δοκῇ, καλὸν ἀνασχέσϑαι καὶ διακαρτερῆσαι λέγον- 

τορ᾽ παυσαμένῳ δ᾽ αὐτὸν ἐντυχεῖν ἀπολογούμενον 

18 Νδυοκ. Ρ. 462 

ῬΙπίδτοιὶ Μοτσδ]α. ΥΙ. 1. 8 
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ποι δ Ὁ... ἐὩ «ψῳώ] 

Β καὶ δεόμενον τὴν παρρησίαν ἐκείνην καὶ τὸν τόνον. 

νῦν κέχρηται πρὸς αὐτόν. εἴς τι τῶν ἀληϑῶς 
ἁμαρτανομένων φυλάττειν. 
ϑ: 

11. Ἔτι τοίνυν ὥσπερ ἐν γράμμασι καὶ περὶ 
λύραν καὶ παλαίστραν αἵ πρῶται μαϑήσεις πολὺν ὅ 

ἔχουσι ϑόρυβον καὶ πόνον καὶ ἀσάφειαν. εἶτα προ- 

ἐόντι κατὰ μικρὸν ὥσπερ πρὸς ἀνθρώπους συνήϑεια 

πολλὴ καὶ γνῶσις ἐγγενομένη πάντα φίλα καὶ χει- 

ροήϑη καὶ ῥάδια λέγειν τε καὶ πράττειν παρέσχεν. 

οὕτω δὴ καὶ φιλοσοφίας ἐχούσης τι καὶ γλέδχρον τὸ 

ἀμέλει καὶ ἀσύνηϑες ἐν τοῖς πρώτοις ὀνόμασι καὶ 

πράγμασιν οὐ δεῖ φοβηϑέντα τὰς ἀρχὰς ψοφοδεῶς 

Ο καὶ ἀτόλμως ἐγκαταλιπεῖν. ἀλλὰ πειρώμενον ἑκάστου 

καὶ προσλιπαροῦντα καὶ γλιχόμενον τοῦ πρόσω τὴν 

πᾶν τὸ καλὸν ἡδὺ ποιοῦσαν ἀναμένειν συνήϑειαν. τ 

ἥξει γὰρ οὐ διὰ μακροῦ πολὺ φῶς ἐπιφέρουσα τῇ 

μαϑήσει καὶ δεινοὺς ἔρωτας ἐνδιδοῦσα πρὸς τὴν 

ἀρετήν, ὧν ἄνευ πάνυ τλήμονος ἀνδρός ἐστιν ἢ 

δειλοῦ τὸν ἄλλον ὑπομένειν βίον. ἐχπεσόντα δι 

ἀνανδρίαν φιλοσοφίας. ἴσως μὲν οὖν ἔχει τι καὶ 530 
τὰ πράγματα τοῖς ἀπείροις καὶ νέοις ἐν ἀρχῇ δυσ- 

κατανόητον᾽ οὐ μὴν ἀλλὰ τῇ γε πλείστῃ περιπίπτου- 

σιν ἀσαφείᾳ καὶ ἀγνοίᾳ δι᾽ αὑτούς, ἀπ᾽ ἐναντίων 

φύσεων ταὐτὸν ἁμαρτάνοντες. οὗ μὲν γὰρ αἰσχύνῃ 

Ὦ τινὶ χαὶ φειδοῖ τοῦ λέγοντος ὀκνοῦντες ἀνερέσϑαι 38 

καὶ βεβαιώσασϑαι τὸν λόγον, ὡς ἔχοντες ἐν νῷ 

συνεπινεύουσιν. οἱ δ᾽ ὑπὸ φιλοτιμίας ἀώρου καὶ 
κενῆς πρὸς ἑτέρους ἁμίλλης ὀξύτητα καὶ δύναμιν 
εὐμαϑείας ἐπιδεικνύμενοι. πρὶν ἢ λαβεῖν ἔχειν ὁμο- 
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λογοῦντες. οὐ λαμβάνουσιν. εἶτα συμβαίνει τοῖς 

μὲν αἰδήμοσι καὶ σιωπηλοῖς ἐκείνοις, ὅταν ἀπέλ- 

ϑῶσι., λυπεῖν αὑτοὺς καὶ ἀπορεῖσϑαι. καὶ τέλος 

αὖϑις ὑπ᾽ ἀνάγκης ἐλαυνομένους σὺν αἰσχύνῃ μεί- 

ξονι τοῖς εἰποῦσιν ἐνοχλεῖν ἀναπυνϑανομένους καὶ 
ὠεταϑέοντας. τοῖς δὲ φιλοτίμοις καὶ ϑρασέσιν ἀεὶ περι- 

στέλλειν καὶ ἀποκρύπτειν συνοικοῦσαν τὴν ἀμαϑίαν. 
18. Πᾶσαν οὖν ἀπωσάμενοι τὴν τοσαύτην βλα- Ἐ 

κείαν καὶ ἀλαζονείαν καὶ πρὸς τὸ μαϑεῖν ἰόντες καὶ 

περὶ τὸ λαβεῖν τῇ διανοίᾳ τὸ χρησίμως λεγόμενον 

ὄντες. ὑπομένωμεν τοὺς τῶν εὐφυῶν δοκούντων 

γέλωτας. ὥσπερ ὁ Κλεάνϑης καὶ ὁ Ξενοκράτης βρα- 

δύτεροι δοχοῦντες εἶναι τῶν συσχολαστῶν οὐκ ἀπε- 
δίδρασκον ἐκ τοῦ μανθάνειν οὐδ᾽ ἀπέκαμνον, ἀλλὰ 

φϑάνοντες εἰς ἑαυτοὺς ἔπαιζον, ἀγγείοις τε βραχυ- 

στόμοις καὶ πινακίσι χαλκαῖς ἀπεικάζοντες, ὡς μό- 

λιὶς μὲν παραδεχόμενοι τοὺς λόγους. ἀσφαλῶς δὲ 
καὶ βεβαίως τηροῦντες. οὐ γὰρ μόνον, ὥς φησι 

Φωκυλίδης. 

πόλλ᾽ ἀπατηϑῆναι διζήμενον ἔμμεναι ἐσϑλόν᾽., 

ἀλλὰ καὶ γελασϑῆναι δεῖ πολλὰ καὶ ἀδοξῆσαι, καὶ Ε 

σκώμματα καὶ βωμολοχίας ἀναδεξάμενον ὥσασϑαι 

παντὶ τῷ ϑυμῷ καὶ καταϑλῆσαι τὴν ἀμαϑίαν. οὐ 

μὴν οὐδὲ τῆς πρὸς τοὐναντίον ἁμαρτίας ἀμελητέον. 
ἣν ἁμαρτάνουσιν οἵ μὲν ὑπὸ νωϑείας. ἀηδεῖς καὶ 

κοπώδεις ὄντες οὐ γὰρ ἐθέλουσι γενόμενοι καϑ' 48. 

αὑτοὺς πράγματα ἔχειν. ἀλλὰ παρέχουσι τῷ λέγοντι. 

πολλάκις ἐχπυνϑανόμενοι περὶ τῶν αὐτῶν. ὥσπερ 

20 Βοιρῖ. 2 νη. 11 
8. Ὁ 
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ἀπτῆνες νεοσσοὶ κεχηνότες ἀεὶ πρὸς ἀλλότριον στόμα 

καὶ πᾶν ἕτοιμον ἤδη καὶ διαπεπονημένον ὑπ᾽ ἄλ- 
λῶν ἐκλαμβάνειν ἐθέλοντες. ἕτεροι δὲ προσοχῆς 
καὶ δριμύτητος ἐν οὐ δέοντι ϑηρώμενοι δόξαν ἀπο- 

κναίουσι λαλιᾷ καὶ περιεργίᾳ τοὺς λέγοντας. ἀεί τι 

προσδιαποροῦντες τῶν οὐκ ἀναγκαίων καὶ ζητοῦντες 

ἀποδείξεις τῶν οὐ δεομένων" 

“οὕτως ὁδὸς βραχεῖα γίγνεται μακρά΄. 

ὥς φησι Σοφοκλῆς. οὐκ αὐτοῖς μόνον ἀλλὰ καὶ τοῖς 

ἄλλοις. ἀντιλαμβανόμενοι γὰρ ἑκάστοτε χεναῖς καὶ 

περιτταῖς ἐρωτήσεσι τοῦ διδάσχοντος. ὥσπερ ἐν 

συνοδία. τὸ ἐνδελεχὲς ἐμποδίζουσι τῆς μαϑήσεως. 

ἐπιστάσεις καὶ διατριβὰς λαμβανούσης. οὗτοι μὲν 

οὖν κατὰ τὸν Ἱερώνυμον ὥσπερ οἵ δειλοὶ καὶ 
γλίσχροι σκύλακες τὰ δέρματα δάχνοντες οἴκοι καὶ 

τὰ τίλματα τίλλοντες τῶν ϑηρίων αὐτῶν οὐχ ἅπτον- 

ται" τοὺς δ᾽ ἀργοὺς ἐκείνους παρακαλῶμεν. ὅταν τὰ 

χεφάλαια τῇ νοήσει περιλάβωσιν. αὐτοὺς δι᾿ αὑτῶν 

τὰ λοιπὰ συντιϑέναι. καὶ τῇ μνήμῃ χειραγωγεῖν 

τὴν εὕρεσιν, χαὶ τὸν ἀλλότριον λόγον οἷον ἀρχὴν 
καὶ σπέρμα λαβόντας ἐχτρέφειν καὶ αὔξειν. οὐ γὰρ 

ὡς ἀγγεῖον ὃ νοῦς ἀποπληρώσεως ἀλλ᾽ ὑπεκκαύματος 

μόνον ὥσπερ ὕλη δεῖται. δρμὴν ἐμποιοῦντος εὕρετι- 

κὴν χαὶ ὄρεξιν ἐπὶ τὴν ἀλήϑειαν. ὥσπερ οὖν εἴ 

τις ἐκ γειτόνων πυρὸς δεόμενος. εἶτα πολὺ καὶ 

λαμπρὸν εὑρὼν αὐτοῦ καταμένοι διὰ τέλους ϑαλπό- 

μενος, οὕτως εἴ τις ἥκων λόγου μεταλαβεῖν πρὸς 

ἄλλον οὐκ οἴεται δεῖν φῶς οἰκεῖον ἐξάπτειν καὶ 

9 Σοφοκλῆς} Απέϊσ. 287 15 γλίσχροι) λίχνοι ὙΥ 
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νοῦν ἴδιον, ἀλλὰ χαίρων τῇ ἀκροάσει κάϑηται ϑελ- 

γόμενος. οἷον ἔρευϑος ἕλκει καὶ γάνωμα τὴν δόξαν 
3 Ἂ - ΄ " Ν2 3 Χ 3 -" - - ἀπὸ τῶν λόγων. τὸν δ᾽ ἐντὸς εὐρῶτα τῆς ψυχῆς 
καὶ ξόφον οὐκ ἐχτεϑέρμαγκεν οὐδ᾽ ἐξέωχε διὰ φιλο- 

5 σοφίας. εἰ δεῖ τινος οὖν πρὸς ἀχρόασιν ἑτέρου 

παραγγέλματος, δεῖ καὶ τοῦ νῦν εἰρημένου μνημο- 
, 3 »" Ω’ “ ’ Νὰ δ δ 

νξεύοντας ἀσκεῖν ἅμα τῇ μαϑήσει τὴν εὕρεσιν. ἵνα 

μὴ σοφιστικὴν ἕξιν μηδ᾽ ἱστορικὴν ἀλλ᾽ ἐνδιάϑετον 
ΑΥ ΄ ΄ 3 Χ - -" - καὶ φιλόσοφον λαμβάνωμεν. ἀρχὴν τοῦ καλῶς βιῶ- 

τοναν τὸ χαλῶς ἀκοῦσαι νομίζοντες. 

4 ἐκχτεϑέρμαγκεν] ἐκτεϑεράπευκεν ΕΤΩΡΘΥΪΒ 



Ἐπ ΠΩΣ. ἈΝ. ΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΝΙΙΙΝ Τὸν 

ΚΟΛΆΚΑ ΤΟΥ ΦΙΛΘΥ.: 

Ὡππϑα σι πα ποῖα. νωνῶς ψιυιςς ἰρχέρΆοω» Φ, πὶ υ 

1. Τῷ σφόδρα φιλεῖν ἑαυτόν, ὦ ᾿Δντίοχε Φιλό- 

παππε, φάσκοντι συγγνώμην μὲν ἅπαντας ὁ Πλά- 

Ἑτωὼν διδόναι φησί, κακίαν δὲ σὺν πολλαῖς ἄλλαις 
ἐγγίγνεσθαι μεγίστην, ὑφ᾽ ἧς οὐκ ἔστιν αὑτοῦ χρι- 

τὴν δίκαιον οὐδ᾽ ἀδέκαστον εἶναι" ᾿τυφλοῦται γὰρ ὅ 

τὸ φιλοῦν περὶ τὸ φιλούμενον᾽. ἂν μή τις μαϑὼν 

ἐθϑισϑῇ τὰ καλὰ τιμᾶν καὶ διώκειν μᾶλλον ἢ τὰ 

συγγενῆ καὶ οἰχεῖα. τοῦτο τῷ κόλακι πολλὴν μεταξὺ 
τῆς φιλίας εὐρυχωρίαν δίδωσιν. δομητήριον ἐφ᾽ 

ἡμᾶς εὐφυὲς ἔχοντι τὴν φιλαυτίαν, δι᾽ ἣν αὐτὸς 10 
49 αὑτοῦ κόλαξ ἕκαστος ὧν πρῶτος καὶ μέγιστος οὐ 

χαλεπῶς προσίεται τὸν ἐἔξωϑεν ὧν οἴεται καὶ βού- 

λεται μάρτυν ἅμ᾽ αὐτῷ καὶ βεβαιωτὴν προσγιγνό- 

ὠξενον. ὃ γὰρ λοιδορούμενος φιλοχόλαξ σφόδρα 

φίλαυτός ἐστι. δι’ εὔνοιαν ἑαυτῷ πάντα μὲν ὑπάρ- 18 

χειν βουλόμενος πάντα δ᾽ οἰόμενος ὧν ἡ μὲν βού- 

λησις οὐκ ἄτοπος ἡ δ᾽ οἴησις ἐπισφαλὴς καὶ δεομένη 

2 Πλάτων) Ἰιθσο. Ῥ. 1851 6 
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πολλῆς εὐλαβείας. εἰ δὲ δὴ ϑεῖον ἡ ἀλήϑεια καὶ 
ἱπάντων μὲν ἀγαϑῶν ϑεοῖς πάντων δ᾽ ἀνθρώποις 

ἀρχὴ κατὰ Πλάτωνα, κινδυνεύει ϑεοῖς ἐχϑρὸς ὁ 

χόλαξ εἶναι. τῷ δὲ Πυϑίῳ διαφερόντως. ἀντιτάττε- 
ται γὰρ ἀεὶ πρὸς τὸ ᾿γνῶϑι σαυτόν". ἀπάτην ἑκάστῳ 
πρὸς ἑαυτὸν ἐμποιῶν καὶ ἄγνοιαν ἑαυτοῦ καὶ τῶν 
περὶ αὑτὸν ἀγαθῶν καὶ κακῶν, τὰ μὲν ἐλλιπῆ καὶ 
3 - . ΦᾺΣ 3 ΄ - 
ἀτελῆ τὰ δ΄ ὅλως ἀνεπανόρϑωτα ποιῶν. 

9. Εἰ μὲν οὖν. ὡς τὰ πλεῖστα τῶν ἄλλων. κα- . 

χῶν. ὃ κόλαξ ἥπτετο μόνον ἢ μάλιστα τῶν ἀγεννῶν 
᾿ ΄ 3 “᾿ 53 “ ᾿ 5 ΦΧ Ἔ καὶ φαύλων. οὐκ ἂν ἣν οὕτω δεινὸν οὐδὲ δυσφύ- 

λακτον᾽ ἐπεὶ δ᾽ ὥσπερ οἱ ϑοῖπες ἐνδύονται μάλιστα 

τοῖς ἁπαλοῖς καὶ γλυκέσι ξύλοις. οὕτω τὰ φιλότιμα 

τῶν ἠθῶν καὶ χρηστὰ καὶ ἐπιεικῆ τὸν κόλακα, δέ- 

χεται χαὶ τρέφει προσφυόμενον, ἔτι δ᾽ ὥσπερ ὁ 

Σιμωνέδης τὴν “ἱπποτροφίαν᾽ φησίν “οὐ Ζακύνθῳ 

ὀπαδεῖν ἀλλ᾽ ἀρούραισι πυροφόροις΄. οὕτω τὴν κολα- 

χείαν ὁρῶμεν οὐ πένησιν οὐδ᾽ ἀδόξοις οὐδ᾽ ἀδυνά- 

τοις ἀκολουϑοῦσαν, ἀλλ᾽ οἴκων τε καὶ πραγμάτων 
μεγάλων ὀλίσθημα καὶ νόσημα γιγνομένην, πολλάκις 

ὃὲ καὶ βασιλείας καὶ ἡγεμονίας ἀνατρέπουσαν᾽ οὐ 

μικρὸν ἔργον ἐστὶν οὐδὲ φαύλης δεόμενον προνοίας 
[ει ᾿ 3 Χ 2 ΄, ς μ᾿ ͵ , ἡ περὶ αὐτὴν ἐπίσκεψις, ὡς ὃν μάλιστα περίφωρος 
οὖσα μὴ βλάπτῃ μηδὲ διαβάλλῃ τὴν φιλίαν. οἱ μὲν 

5 γὰρ φϑεῖρες ἀπίασιν ἀπὸ τῶν τελευτώντων καὶ ἀπο- 
λείπουσι τὰ σώματα σβεννυμένου τοῦ αἵματος ἐξ οὗ 

τρέφονται, τοὺς δὲ χόλακας οὐδ᾽ ὅλως ἰδεῖν ἔστι 

8 Πλάτωνα] Τι6ρρ. Ῥ». 780 ς 10 Σιμωνίδης} ΒΕΙΡῚ. 8 
Ὀ:.398 34 βλάπτῃ --- διαβάλλῃ Η: βλάπτοι --- διαβάλλοι 
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πράγμασι ξηροῖς καὶ κατεψυγμένοις προσιόντας. ἀλλὰ 

ταῖς δόξαις καὶ ταῖς δυνάμεσιν ἐπιτίϑενται καὶ ' 
“, ᾿ 5. ὦ δ ἄς , ἑ αὔξονται. ταχὺ δ᾽ ἐν ταῖς μεταβολαῖς ὑπορρέουσιν. 

ἀλλὰ τὴν τότε πεῖραν οὐ δεῖ περιμένειν ἀνωφελῆ, 

μᾶλλον δὲ βλαβερὰν καὶ οὐκ ἀκίνδυνον οὖσαν. 

χαλεπὴ γὰρ ἐν καιρῷ δεομένῳ φίλων ἡ τῶν μὴ φί- ' 

λων αἴσϑησις. ἀντικαταλλαγὴν οὐκ ἔχουσα χρηστοῦ 

καὶ βεβαίου πρὸς ἀβέβαιον καὶ κίβδηλον. ἀλλ᾽ 

ὥσπερ νόμισμα δεῖ τὸν φίλον ἔχειν πρὸ τῆς χρείας 

Ε δεδοκιμασμένον. μὴ ὑπὸ τῆς χρείας ἐλεγχόμενον,. 10 

οὐ γὰρ δεῖ βλαβέντας αἰσϑέσϑαι. ἀλλ᾽ ὅπως μὴ βλα- 
βῶμεν ἐμπειρίαν λαβεῖν καὶ κατανόησιν τοῦ κόλακος 

εἰ δὲ μή. ταὐτὸ πεισόμεϑα τοῖς αἰσϑανομένοις τῶ 
προγεγεῦσϑαι τῶν ϑανασίμων φαρμάκων εἰς τὴν Ι 

χρίσιν ἀπολλύντες ἑαυτοὺς καὶ διαφϑείροντες. οὔτε τι 
Ν Ν ΄, 3 “- ““,4Δ᾽ ο᾽ . ΄ ᾽ 

γὰρ δὴ τούτους ἐπαινοῦμεν οὔϑ' ὅσοι τὸν φίλον εἰς 
τὸ καλὸν τυϑέμενοι καὶ ὠφέλιμον οἴονται τοὺς κεχα- 

ρισμένως ὁμιλοῦντας εὐθὺς ἔχειν ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ 
" ᾽ , 5. Ὁλ ᾿ 9 ᾿ ς , 3. φῦ 

χόλακας εἰλημμένους. οὐδὲ γὰρ ἀηδὴς ὃ φίλος οὐδ 

ἄκρατος. οὐδὲ τῷ πικρῷ σεμνὸν ἡ φιλία καὶ αὖ- 59. 

Ἐ στηρῷ. ἀλλ᾽ αὐτὸ δὴ τοῦτο τὸ καλὸν καὶ τὸ σεμνὸν 
αὐτῆς ἡδὺ χαὶ ποϑούμενόν ἐστι. 

κρχλολ ἄς, μδ᾿ κυευλῶν σορὸν 

πὰρ δ᾽ αὐτῇ Χάριτές τε καὶ Ἵμερος οἰκί ἔϑεντο᾽. 

καὶ οὐ δυστυχοῦντι μόνον 

“εἰς ὄμματ᾽ εὔνου φωτὸς ἐμβλέψαι γλυκύ 985. 

κατ᾽ Εὐριπίδην. ἀλλ᾽ οὐδὲν ἧττον τοῖς ἀγαθοῖς ἧδο. 
νὴν ἐπιφέρουσα καὶ χάριν ἢ τῶν κακῶν ἀφαιροῦσδα Ὁ 

23 Ηρβιοα. ΤΏρορ. 64 26 Εὐριπίδην] ἴοι. 182 
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τὰς λύπας καὶ τὰς ἀπορίας παρέπεται. καὶ καϑάπερ 

ὃ Εὔηνος εἶπε. τῶν ἡδυσμάτων τὸ πῦρ εἶναι κράτι- 
στον, οὕτω τῷ βίῳ μίξας τὴν φιλίαν ὁ ϑεὸς ἅπαιφα 

φαιδρὰ καὶ γλυκέα καὶ προσφιλῆ ταύτης παρούσης 
ὅ καὶ συναπολαυούσης ἐποίησεν. ἐπεὶ πῶς ἂν ὃ κόλαξ 

ὑπεδύετο ταῖς ἡδοναῖς. εἰ τὴν φιλίαν ἑώρα τὸ ἡδὺ 

μηδαμοῦ προσιεμένην; οὐκ ἔστιν εἰπεῖν. ἀλλ᾽ ὥσπερ 

τὰ ψευδόχρυσα καὶ τὰ κίβδηλα τὴν λαμπρότητα τοῦ 

χρυσοῦ καὶ τὸ γάνωμα μιμεῦται μόνον. οὕτως ἔοικεν 

10 ὁ κόλαξ τοῦ φίλου τὸ ἡδὺ καὶ κεχαρισμένον ἔκμι- 

μούμενος ἀεὶ παρέχειν ἱλαρὸν καὶ ἀνθηρὸν καὶ πρὸς 

μηδὲν ἀντιβαίνοντα μηδ᾽ ὑπεναντιούμενον ἑαυτόν͵ 

ὅϑεν οὐδὲ τοὺς ἐπαινοῦντας εὐθὺς ὧς κολακεύοντας 

ἁπλῶς ὑφορατέον᾽ ἔπαινος γὰρ οὐχ ἧττον ἐν καιρῷ 

165 ψόγου φιλίᾳ προσήκει. μᾶλλον δὲ τὸ μὲν δύσκολον 
ὅλως καὶ μεμψίμοιρον ἄφιλον καὶ ἀνομίλητον, τῆς 

δ᾽ ἀφϑόνως καὶ προϑύμως τὸν ἐπὶ τοῖς καλοῖς ἀπο- 

διδούσης ἔπαινον εὐνοίας καὶ τὸ νουϑετοῦν αὖϑις 

καὶ παρρησιαζόμενον ἐλαφρῶς καὶ ἀλύπως ὑπομένο- 
0 μὲν, πιστεύοντες καὶ ἀγαπῶντες ὡς ἀναγκαίως ψέ- 

γοντα τὸν ἡδέως ἐπαινοῦντα. 

ὃ. Χαλεπὸν οὖν φαίη τις ἄν ἐστι διακρῖναι τὸν 
κόλακα καὶ τὸν φίλον. εἰ μήϑ᾽ ἡδονῇ μήτ᾽ ἐπαίνῳ 
διαφέρουσι" καὶ γὰρ ἐν ὑπουργίαις καὶ διακονίαις 

2ὅ πολλάκις ἰδεῖν ἔστι τὴν φιλίαν ὑπὸ τῆς κολακείας 

παρατρεχομένην. τί δ᾽ οὐ μέλλει. φήσομεν. ἂν τὸν 

ἀληϑινὸν χόλακα καὶ μετὰ δεινότητος καὶ τέχνης 
ἁπτόμενον τοῦ πράγματος διώχωμεν, ἀλλὰ μή. 

χαϑόάπερ οὗ πολλοί, τοὺς αὐτοληχύϑους τούτους 

Β 
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λεγομένους καὶ τραπεξέας καὶ μετὰ τὸ κατὰ χειρὸς 
ὕδωρ ἀκουομένους ὥς τις εἶπε κόλακας νομίζωμεν, 

Ὁ ὧν ἐν μιᾷ λοπάδι καὶ κύλικι μετὰ βωμολοχίας καὶ 
βδελυρίας ἡ ἀνελευϑερία γίγνεται κατάδηλος; οὐ 

γὰρ δήπου Μελάνϑιον ἔδει τὸν ᾿4λεξάνδρου τοῦ ὅ 

Φεραίου παράσιτον ἐξελέγχειν. ὃς τοῖς ἐρωτῶσι πῶς 
᾿Δλέξανδρος ἐσφάγη “διὰ τῆς πλευρᾶς" ἔλεγεν “εἰς 
τὴν γαστέρα τὴν ἐμήν", οὐδὲ τοὺς ἀμφὶ πλουσίαν 

τράπεξαν ἐγχυχλουμένους. ος οὐ πῦρ οὐ σίδαρος 

οὐδὲ χαλκὸς εἴργει μὴ φοιτᾶν ἐπὶ δεῖπνον, οὐδὲ τὰς ιτ0 
ἐν Κύπρῳ κολακίδας, ἐπειδὴ διέβησαν εἰς Συρίαν, 
χλιμακίδας προσαγορευϑείσας. ὅτι ταῖς γυναιξὶ τῶν 

Ἑ βασιλέων ἀναβαίνειν ἐπὶ τὰς ἁμάξας δι᾿ αὑτῶν ὑπο- 
χατακλινόμεναι παρεῖχον. 

4. Τίνα οὖν δεῖ φυλάττεσϑαι; τὸν μὴ δοκοῦντα 15 

μηδ᾽ ὁμολογοῦντα χολακεύειν, ὃν οὐκ ἔστι λαβεῖν 

περὶ τοὐπτανεῖον. οὐδ᾽ ἁλίσκεται σκιὰν καταμετρῶν 

ἐπὶ δεῖπνον. οὐδ᾽ ἔρριπται μεϑυσϑεὶς ὅπως ἔτυχεν, 

ἀλλὰ νήφει τὰ πολλὰ καὶ πολυπραγμονεῖ καὶ πρά- 

ἕεων μετέχειν οἴεται δεῖν καὶ λόγων ἀπορρήτων 30 

βούλεται κοινωνὸς εἶναι. καὶ ὅλως τραγικός ἐστιν 

οὐ σατυρικὸς φιλίας ὑποκριτὴς οὐδὲ κωμικός. ὡς 

γὰρ ὃ Πλάτων φησίν "ἐσχάτης ἀδικίας εἶναι δοκεῖν 
Ε δίκαιον μὴ ὄντα". καὶ κολακείαν ἡγητέον χαλεπὴν 

τὴν λανθάνουσαν οὐ τὴν ὁμολογοῦσαν, οὐδὲ τὴν 35 

παίζουσαν ἀλλὰ τὴν σπουδάξουσαν" αὕτη γὰρ ἀνα- 

πίμπλησι καὶ τὴν ἀληϑινὴν φιλίαν ἀπιστίας, συν- 

ὕ0] Ῥ. 118 6: οὔτε πῦρ. Οἵ. Μοῖποκ. Π ὑ. 481 
ὶ τὸ Η 28 Πλάτων] ΒθΡ. Ῥ. 861 8 
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εμπίπτουσαν αὐτῇ πολλάκις. ἂν μὴ προσέχωμεν. ὁ 

μὲν οὖν Γωβρύης εἰς σκοτεινὸν οἴκημα τῷ μάγῳ 

φεύγοντι συνεισπεσὼν καὶ γενόμενος ἕν διαπάλαις 

ἐπιστάντα καὶ διαποροῦντα τὸν ΖΙαρεῖον ἐκέλευσεν 
5 ὠϑεῖν καὶ δι᾿ ἀμφοτέρων᾽ ἡμεῖς δέ, εἰ μηδαμῆ μη- 

δαμῶς ἐπαινοῦμεν τὸ “ἐρρέτω φίλος σὺν ἐχϑοῶ᾽. 

διὰ πολλῶν ὁμοιοτήτων τὸν κόλακα τῷ φίλῳ συμ- 

πεπλεγμένον ἀποσπάσαι ξητοῦντες ὀφείλομεν εὖ μάλα 

φοβεῖσϑαν μή πῶς ἢ τῷ κακῷ τὸ χρήσιμον συνξν- 

τὸ βάλωμεν ἢ φειδόμενον τοῦ οἰκείου τῷ βλάπτοντι 

περιπέσωμεν. ὥσπερ γὰρ οἶμαι τῶν ἀγρίων σπερ- 

μάτων ὅσα καὶ σχῆμα καὶ μέγεϑος παραπλήσιον 

ἔχοντα τῷ πυρῷ συμμέμικται χαλεπὴν ἔχει τὴν 

ἀποκάϑαρσιν (ἢ γὰρ οὐ διεχπίπτει τῶν στενοτέρων 

τὸ πόρων ἢ συνεχπίπτει διὰ τῶν ἀραιῶν). οὕτως ἣ 
κολακεία τῆς φιλίας εἰς πᾶν πάϑος καὶ πᾶν κίνημα 

καὶ χρείαν καὶ συνήϑειαν ἑξαυτὴν καταμιγνύουσα 

δυσχώριστός ἐστιν. 
ὅ, Ὅτι μέντοι γε πάντων ἥδιστόν ἐστιν ἡ φιλία 

30 καὶ οὐδὲν ἄλλο μᾶλλον εὐφραίνει. διὰ τοῦτο καὶ ὁ 

κόλαξ ἡδοναῖς ὑπάγεται καὶ περὶ ἡδονάς ἐστιν. ὅτι 

δ᾽ ἡ χάρις καὶ ἡ χρεία τῇ φιλίᾳ παρέπεται (καϑ' ὃ 
δὴ καὶ λέγεται πυρὸς καὶ ὕδατος ὃ φίλος ἀναγκαι- 
ότερος εἶναι), διὰ τοῦτ᾽ ἐμβάλλων εἰς τὰς ὑπουργίας 

εὖ ἑαυτὸν ὁ κόλαξ ἁμιλλᾶται σπουδαστικὸς ἀεὶ φαίνε- 
σϑαι καὶ ἄοχνος καὶ πρόϑυμος. ἐπεὶ δὲ τὸ μάλιστα 

φιλίας ἀρχὴν συνέχον ὁμοιότης ἐστὶν ἐπιτηδευμά- 
τῶν καὶ ἠϑῶν. καὶ ὅλως τὸ χαίρειν τὲ τοῖς αὐτοῖς 

0 ἐρρέτω] Νάυοκ. Ρ. 696 

ὅ1 
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χαὶ τὸ ταὐτὰ φεύγειν πρῶτον εἰς ταὐτὸ συνάγει καὶ 

συνίστησι διὰ τῆς ὁμοιοπαϑείας. τοῦτο κατιδὼν ὃ 

κόλαξ αὑτὸν ὥσπερ ὕλην τινὰ δυϑμίζει καὶ σχημα- 

τίξει. περιαρμόσαι καὶ περιπλάσαι ξητῶν οἷς ἂν 

ἐπιχειρῇ διὰ μιμήσεως. ὑγρὸς ὧν μεταβάλλεσϑαι καὶ 
πιϑανὸς ἐπὶ τὰς ἐξομοιώσεις, ὥστ᾽ εἰπεῖν 

“οὐ παῖς ᾿Αχιλλέως. ἀλλ᾽ ἐκεῖνος αὐτὸς εἶ". 

ὃ δὲ πάντων ἐστὶν αὐτοῦ πανουργότατον. αἰσϑανό- 
μενος τὴν παρρησίαν χαὶ λεγομένην καὶ δοχοῦσαν 

ἰδίαν εἶναι φωνὴν ὥσπερ τινὸς ζῴου τῆς φιλίας. τὸ 
δ᾽ ἀπαρρησίαστον ἄφιλον καὶ ἀγεννές, οὐδὲ ταύτην 

ἀμίμητον ἀπολέλοιπεν. ἀλλ᾽ ὥσπερ οἱ δεινοὶ τῶν 
ὀψοποιῶν τοῖς πικροῖς χυμοῖς καὶ αὐστηροῖς ἡδύσμασι 

χρῶνται. τῶν γλυκέων ἀφαιροῦντες τὸ πλήσμιον, 

οὕτως οἱ κόλακες οὐκ ἀληϑινὴν οὐδ᾽ ὠφέλιμον ἀλλ᾽ 

οἷον ἐπιλλώπτουσαν ἐξ ὀφρύος καὶ γαργαλίξζουσαν 
ἀτεχνῶς παρρησίαν προσφέρουσιν. ἔστι μὲν οὖν 

διὰ ταῦτα δυσφώρατος ὃ ἀνήρ. ὥσπερ τῶν ϑηρίων 

ὅσα πεφυχότα τὴν χρόαν τρέπεσϑαι συναφομοιοῦται 

τοῖς ὑποκειμένοις χρώμασι καὶ χωρίοις" ἐπεὶ δ᾽ 

ἐχεῖνος ἐξαπατᾷ τε καὶ περικαλύπτεται ταῖς ὁμοιότη- 
σιν. ἡμέτερον ἔργον ἐστὶ ταῖς διαφοραῖς ἀνακα- 

λύπτειν καὶ ἀπογυμνοῦν αὐτὸν “ ἀλλοτρίοις χρώμασι 
καὶ σχήμασιν". ἧ φησιν ὁ Πλάτων, ᾿χήτει οἰχείων 
κοσμούμενον. 

θ. Εὐϑὺς οὖν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς σκοπῶμεν. ἀρχὴν 
ὃὲ φιλίας ἔφαμεν εἶναι τοῖς πλείστοις τὴν ταὐτὰ 

Ε μὲν ἐπιεικῶς ἀσπαξομένην ἔϑη καὶ ἤϑη τοῖς δ᾽ 
1 Νδοκ. ρΡ. 696 94 Πλάτων] Ῥμδράν. Ρ. 389 ἃ 
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αὐτοῖς χαίρουσαν ἐπιτηδεύμασι καὶ πράγμασι καὶ 

διατριβαῖς ὁμοιοπαϑῆ διάϑεσιν καὶ φύσιν, ἐφ᾽ ἧς 

καὶ ταῦτ᾽ εἴρηται 
“γέρων γέροντι γλῶσσαν ἡδίστην ἔχει. 

δ παῖς παιδί. καὶ γυναικὶ πρόσφορον γυνή, 

νοσῶν τ᾽ ἀνὴρ νοσοῦντι, καὶ δυσπραξίᾳ 
ληφϑεὶς ἐπωδός ἐστι τῷ πειρωμένῳ᾽. 

εἰδὼς οὖν ὃ κόλαξ ὅτι τὸ χαίρειν τοῖς ὁμοίοις 

καὶ τὸ χρῆσϑαι καὶ ἀγαπᾶν ἔμφυτόν ἐστι, ταύτῃ 
τὸ πρῶτον ἐπιχειρεῖ πλησιάζειν ἑκάστῳ καὶ παραδκη- 

νοῦν, ὥσπερ ἔν τισι νομαῖς τοῖς αὐτοῖς ἐπιτηδεύ- 

μασι καὶ διατριβαῖς περὶ ταὐτὰ καὶ σπουδαῖς καὶ 
διαίταις ἀτρέμα παραβάλλων καὶ προσαναχρῶν- 

νύμενος, ἄχρι οὗ λαβὴν παραδῷ καὶ ψαύοντι τυϑα- 

τὸ σὺς γένηται χαὶ συνήϑης, ψέγων μὲν οἷς ἐκεῖ- 

νον αἰσϑάνεται πράγμασι καὶ βίοις καὶ ἀνθρώποις 
ἀχϑόμενον. ἐπαινέτης δὲ τῶν ἀρεσκόντων οὐ μέτριος 
ἀλλ᾽ ὥσϑ᾽ ὑπερβάλλειν σὺν ἐκπλήξει καὶ ϑαύματι 
φαινόμενος, βεβαιῶν δὲ τὸ φιλοῦν καὶ τὸ μισοῦν 

80 ὡς χρίσει μᾶλλον ἢ πάϑει γιγνόμενον. 

1. Πῶς οὖν ἐλέγχεται καὶ τίσιν ἁλίσκεται δια- 

φοραῖς, οὐκ ὧν ὅμοιος οὐδὲ γιγνόμενος ἀλλὰ μιμού- 

μδνος ὅμοιον; πρῶτον μὲν ὁρᾶν δεῖ τὴν ὁμαλότητα 

τῆς προαιρέσεως καὶ τὸ ἐνδελεχές, εἰ χαίρει τὲ τοῖς 
εὖ αὐτοῖς ἀεὶ καὶ ταὐτὰ ἐπαινεῖ καὶ πρὸς ὃν ἀπευϑύνει 

καὶ καϑίστησι παράδειγμα τὸν ἑαυτοῦ βίον, ὥσπερ 

ἐλευϑέρῳ φιλίας ὁμοιοτρόπου καὶ συνηθείας ἐραστῇ 

προσήκει. τοιοῦτος γὰρ ὁ φίλος. ὃ δὲ κόλαξ ἅτε 
4 Νδποκ. ρΡ. 696 
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δὴ μίαν ἑστίαν ἤϑους οὐκ ἔχων μόνιμον οὐδ᾽ ἑαυτῷ 
Β βίον ξῶν αἱρετόν, ἀλλ᾽ ἑτέρῳ καὶ πρὸς ἕτερον πλάτ- 

τῶν χαὶ προσαρμόττων ἑαυτόν. οὐχ ἁπλοῦς οὐδ᾽ εἷς 

ἀλλὰ παντοδαπός ἔστι καὶ ποικίλος. εἰς ἄλλον ἐξ 

ἄλλου τόπον ὥσπερ τὸ μετερώμενον ὕδωρ περιρ- ὃ 

ρέων ἀεὶ καὶ συσχηματιξόμενος τοῖς ὑποδεχομένοιο. 

ὃ μὲν γὰρ πίϑηκος. ὡς ἔοιχε μιμεῖσϑαι τὸν ἄνϑρω- 

πον ἐπιχειρῶν ἁλίσχεται συγκινούμενος καὶ συνορ- 

χούμενος. ὃ δὲ κόλαξ αὐτὸς ἑτέρους ἐπάγεται καὶ 

παλεύει. μιμούμενος οὐχ ὁμοίως ἅπαντας ἀλλὰ τῷ 10 

μὲν συνορχούμενος καὶ συνάδων. τῷ δὲ συμπαλαίων 

καὶ συγκονιόμενος᾽" ϑηρατικοῦ δὲ καὶ κυνηγετικοῦ 
λαβόμενος μονονοὺ τὰ τῆς Φαίδρας ἀναβοῶν ἕπεται 

Ο πρὸς ϑεῶν ἔραμαι κυσὶ ϑωύῦξαι 

βαλίαις ἐλάφοις ἐγχριπτόμενοςο᾽, τ 

καὶ οὐδὲν αὐτῷ πρᾶγμα πρὸς τὸ ϑηρίον, ἀλλ᾽ αὐτὸν 
ἐκσαγηνεύει καὶ περιβάλλεται τὸν κυνηγόν. ἂν δὲ 
ϑηρεξύῃ φιλόλογον καὶ φιλομαϑῆ νέον, αὖϑις ἐν 
βιβλίοις ἐστὶ καὶ πώγων ποδήρης καϑεῖται καὶ τρι- 
βωνοφορία τὸ χρῆμα καὶ ἀδιαφορία. καὶ διὰ στό- 30 

ματος οἵ τὲ ἀριϑμοὶ καὶ τὰ ὀρϑογώνια τρίγωνα 

Πλάτωνος. εἴ τε ῥάϑυμός τις ἐμπέπαιχκεν αὖϑις 

καὶ φιλοπότης καὶ πλούσιος, 
“αὐτὰρ ὃ γυμνώϑη ῥακέων πολύμητις Ὀδυσσεύς. 

Ὁ ἔρριπται μὲν ὁ τρίβων, κατακείρεται δ᾽ ὁ πώγων οἱ 
ὥσπερ ἄκαρπον ϑέρος. ψυχτῆρες δὲ καὶ φιάλαι καὶ 

γέλωτες ἐν περιπάτοις καὶ σκώμματα πρὸς τοὺς φι- 

ὅ μετερώμενον ΤιΟὈΘοκίαβ: μεταιρόμενον 14 Ἐπ. 
ΗΡΡ. 218. 22 εἴ τε Η: εἴτε 24 ἨοτΘΥ. χ 1 
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λοσοφοῦντας. ὥσπερ ἐν Συρακούσαις φασίν, ὁπη- 

νίκα Πλάτων ἀφίκετο, καὶ Διονύσιον ζῆλος ἔσχε 

περιμανὴς φιλοσοφίας, τὰ βασίλεια κονιορτοῦ γέμειν 
ὑπὸ πλήϑους τῶν γεωμετρούντων᾽" ἐπεὶ δὲ προσ- 
ἔχρουσε Πλάτων. καὶ Διονύσιος ἐχπεσὼν φιλοσοφίας 

πάλιν εἰς πότους καὶ γύναια καὶ τὸ ληρεῖν καὶ ἀκο- 

λασταίνειν ἧκε φερόμενος. ἀϑρόως ἅπαντας ὥσπερ 

ἐν Κίρκης μεταμορφωϑέντας ἀμουσία χαὶ λήϑη καὶ 

εὐήϑεια κατέσχε. μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὰ τῶν μεγάλων 

ἔργα κολάκων καὶ τὰ τῶν δημαγωγῶν, ὧν ὁ μέγι- 

στος ᾿Δλκιβιάδης. ᾿Ζϑήνησι μὲν σκώπτων καὶ ἵππο- 

τροφῶν καὶ μετ᾽ εὐτραπελίας ζῶν καὶ χάριτος, ἐν 
δὲ “ακεδαίμονι κειρόμενος ἐν χρῷ καὶ τριβωνο- 
φορῶν καὶ ψυχρολουτῶν, ἐν δὲ Θράκῃ πολεμῶν καὶ 

ὅ πίνων. ἐπεὶ δὲ πρὸς Τισσαφέρνην ἀφίκετο. τρυφῇ 

καὶ ἁβρότητι καὶ ἀλαζονείᾳ χρώμενος. ἐδημαγώγει 

χαὶ καϑωμίλει τῷ συναφομοιοῦν καὶ συνοικειοῦν 

ἑαυτὸν ἅπασιν. οὐ μὴν τοιοῦτος ᾿Επαμεινώνδας 

οὐδ᾽ ᾿4γησίλαος. ἀλλὰ πλείστοις ὁμιλήσαντες ἀν- 

ϑροώποις καὶ πόλεσι καὶ βίοις τὸ προσῆκον ἦϑος 

αὑτοῖς πανταχοῦ καὶ στολῇ καὶ διαίτῃ καὶ λόγῳ καὶ 
βίῳ διεφύλαττον. οὕτω καὶ Πλάτων ἐν Συρακούσαις 
οἷος ἐν ᾿ἀχαδημείᾳ. καὶ πρὸς Διονύσιον οἷος πρὸς 
Ζίωνα. 

8. Τὰς δὲ τοῦ κόλακος ὥσπερ πολύποδος τρο- 

πὰς ῥᾷστα φωράσειεν ἄν τις αὐτὸς ἐπὶ πολλὰ δοκῶν 

τρέπεσϑαι, καὶ ψέγων μὲν ὃν ἐπήνει πρότερον βίον. 

10 καὶ τὰ τῶν δημαγωγῶν) 46]. Η. τῶν δημαγωγῶν 
ΞΘΌΡΡΙαΒ. ΜΙΊΠῚ βαῆδ νἹαἀθηΐιῦ 

1: 
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οἷς δ᾽ ἤχϑετο πράγμασιν ἢ διαίταις ἢ λόγοις ὡς 
ἀρέσκοντας ἐξαίφνης προσιέμενος. ὄψεται γὰρ αὐτὸν 

οὐδαμοῦ βέβαιον οὐδ᾽ ἴδιον οὐδ᾽ οἰκείῳ πάϑει φι- 
λοῦντα καὶ μισοῦντα καὶ χαίροντα καὶ λυπούμενον, 
ἀλλὰ δίκην κατόπτρου παϑῶν ὀϑνείων καὶ βίων καὶ 
κινημάτων εἰκόνας ἀναδεχόμενον. τοιοῦτος γὰρ 

οἷος, εἰ ψέγοις τινὰ τῶν φίλων πρὸς αὐτόν, εἰπεῖν 

“βραδέως πεφώρακας τὸν ἄνϑρωπον᾽ ἐμοὶ μὲν γὰρ 

οὐδὲ πρότερον ἤρεσκεν. ἂν δ᾽ αὖ πάλιν ἐπαινῆς 

μεταβαλόμενος. νὴ 4ία φήσει συνήδεσϑαι καὶ χάριν 

ἔχειν αὐτὸς ὑπὲρ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πιστεύειν. ἂν 

δὲ βίον ἀλλαχτέον ἕτερον εἴπῃς. οἷον εἰς ἀπραγ- 

μοσύνην καὶ ἡσυχίαν ἕκ πολιτείας μεταβαλόμενος, 

ἱπάλαι γ᾽ ἐχρῆν φησί ᾿ϑορύβων ἡμᾶς ἀπηλλάχϑαι 

χαὶ φϑόνων᾽. ἂν δὲ πάλιν δρμᾶν δοκῇς ἐπὶ τὸ 

πράττειν καὶ λέγειν. ὑπεφώνησεν ᾿ἄξια σαυτοῦ φρο- 

νεῖς᾽ ἡ δ᾽ ἀπραγμοσύνη γλυκὺ μέν. ἀλλ᾽ ἄδοξον καὶ 
ταπεινόν᾽. εὐθὺς οὖν λέγειν χρὴ πρὸς τὸν τοιοῦτον 

“ἀλλοῖός μοι. ξεῖνε. φάνης νέον ἠὲ πάρουϑεν᾽, 
οὐ δέομαι φίλου συμμεϑισταμένου καὶ συνεπινεύον- 
τος (ἡ γὰρ σκιὰ ταῦτα ποιεῖ μᾶλλον), ἀλλὰ συν- 
αληϑεύοντος καὶ συνεπικρίνοντος. 

Εἷς μὲν οὖν τῶν ἐλέγχων τρόπος τοιοῦτός ἐστιν᾽ 
(9) ἑτέραν δὲ δεῖ ταῖς ὁμοιώσεσι τοιαύτην παρα- 

φυλάττειν διαφοράν. ὁ μὲν ἀληϑὴς φίλος οὔτε μιμη- 
τής ἐστι πάντων οὔτ᾽ ἐπαινέτης πρόϑυμος, ἀλλὰ 

τῶν ἀρίστων μόνων" 

12 ἕτερον] 46]. Η]γβομσαΒ [0 ξεῖνε φάνης ἨΟΙΊΘΥΙΒ 
πὶ 181: ξεῖν᾽ ἐφάνης 2ὅ ὁ μὲν) ὁ μὲν γὰρ 
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“οὐ γὰρ συνέχϑειν ἀλλὰ συμφιλεῖν ἔφυ 
κατὰ τὸν Σοφοκλέα. καὶ νὴ Δία συγκατορϑοῦν καὶ 
συμφιλοχαλεῖν, οὐ συναμαρτάνειν οὐδὲ συρραδιουρ- 

γεῖν, ἂν μή τις οἷον ὀφϑαλμίας ἀπορροὴ καὶ ἀνά- 

" χρῶσις ἄκοντα δι᾽ ὁμιλίαν καὶ συνήϑειαν ἀναπλήσῃ 

φαυλότητος ἢ πλημμελείας τινός. ὥς που καὶ Π1λά.- 

τῶνος ἀπομιμεῖσϑαί φασι τοὺς συνήϑεις τὸ ἐπί- 

κυρτον, ᾿Ζριστοτέλους δὲ τὸν τραυλισμόν. ᾿4λεξάν- 
δρου δὲ τοῦ βασιλέως τὴν ἔγκλισιν τοῦ τραχήλου 

ἣν ( καὶ τὴν ἐν τῷ διαλέγεσθαι τραχύτητα τῆς φωνῆς" Ί ν 7 ΘΟΕ, ᾿ϑμμη9 
τὰ γὰρ πολλὰ λανθάνουσιν ἔνιοι καὶ ἀπὸ τῶν ἠθῶν 

χαὶ ἀπὸ τῶν βίων ἀναλαμβάνοντες. ὃ δὲ κόλαξ 
ἀτεχνῶς τὸ τοῦ χαμαιλέοντος πέπονθεν. ἐχεῖνός τὲ 

γὰρ ἁπάσῃ χρόα πλὴν τοῦ λευκοῦ συναφομοιοῦται. 
λιν ΄ : Ἔ 56 7 ᾿Ξ ὥ δ Η καὶ ὃ κόλαξ ἐν τοῖς ἀξίοις σπουδῆς ὅμοιον ἑαυτὸν 

ἐξαδυνατῶν παρέχειν οὐδὲν ἀπολείπει τῶν αἰσχρῶν 

δ᾿ 

ἀμίμητον. ἀλλ᾽ ὥσπερ οἱ φαῦλοι ξωγράφοι τῶν κα- 

λῶν ἐφικνεῖσθαι μὴ δυνάμενοι δι΄ ἀσϑένειαν ἐν 

ῥυτίσι καὶ φακοῖς καὶ οὐλαῖς τὰς ὁμοιότητας ἀνα- 

φέρουσιν, οὕτως ἐκεῖνος ἀκρασίας γίγνεται μιμητής. 

δεισιδαιμονίας, ἀκροχολίας. πικρίας πρὸς οἰκέτας. 

ἀπιστίας πρὸς οἰκείους καὶ συγγενεῖς. φύσει τε γὰρ 

ἀφ᾽ ἑαυτοῦ πρὸς τὰ χείρονα κατάντης ἐστί, καὶ 
δοχεῖ πορρωτάτω τοῦ ψέγειν τὸ αἰσχρὸν εἶναι μι- 

μούμενος. ὕποπτοι γὰρ οἵ τὰ βελτίω ζηλοῦντες καὶ 

δοκοῦντες ἄχϑεσϑαι καὶ δυσκολαίνειν τοῖς ἁμαρτή- 

᾿.. «4 

ἫΡἊΆ 

ασι τῶν φίλων. ὃ δὴ καὶ Διονυσίῳ 4Δίωνα καὶ 
͵ 

2 Σοφοκλέα] Απίϊρ. ὅ38 19 ἀναφαΐίνουσιν Η 24 
ΤΩ] τὴ εἶναι τὸ αἰσχρὸν 26 ζηλοῦντες Τὺ: ξητοῦντες 

ῬΙαΐατοΩΣ Μοσα]α. ὙῸ]. Τ. 9 

Ε 
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Σάμιον Φιλίππῳ καὶ Κλεομένη Πτολεμαίῳ διέβαλε 

καὶ ἀπώλεσεν. ὃ δὲ βουλόμενος εἶναι καὶ δοκεῖν 
ὁμοίως ἡδὺς ἅμα καὶ πιστὸς τοῖς χείροσι μᾶλλον 
ὑποχρίνεται χαίρειν, ὧς ὑπὸ τοῦ σφόδρα φιλεῖν οὐδὲ 
τὰ φαῦλα δυσχεραίνων. ἀλλὰ συμπαϑὴς πᾶσι καὶ 

συμφυὴς γιγνόμενος. ὅϑεν οὐδὲ τῶν ἀβουλήτων καὶ 

τυχηρῶν ἀμοιρεῖν ἀξιοῦσιν. ἀλλὰ καὶ νοσεῖν ὅμοια 
προσποιοῦνται. κολαχεύοντες τοὺς νοσώδεις. καὶ 

μήτε βλέπειν ὀξὺ μήτ᾽ ἀκούειν. ἂν ὑποτύφλοις ἢ 

ὑποχώφοις συνῶσιν, ὥσπερ οἵ 4ιονυσίου κόλακες 

ἀμβλυωποῦντες ἐμπίπτοντες ἀλλήλοις καὶ τὰς παρο- 

ψίδας ἐν τῷ δειπνεῖν καταβάλλοντες. ἔνιοι δὲ καὶ 

μᾶλλον ἁπτόμενοι τῶν παϑῶν ἐνδοτέρω ποιοῦσιν 

ἑαυτούς, καὶ καταμιγνύουσιν ἄχρι τῶν ἀπορρήτων 
τὰς ὁμοιοπαϑείας. αἰσϑόμενοι γὰρ ἢ περὶ γάμον 

δυστυχοῦντας ἢ πρὸς υἱοὺς καὶ πρὸς οἰκείους ὑπό- 

πτῶς ἔχοντας αὐτοὶ σφῶν αὐτῶν ἀφειδοῦσι καὶ ἀπο- 

δύρονται περὶ τέκνων ἰδίων ἢ γυναικὸς ἢ συγγενῶν 

ἢ οἰκείων. αἰτίας τινὰς ἀπορρήτους ἐξαγορεύοντες. 

ἡ γὰρ ὁμοιότης συμπαϑεστέρους ποιεῖ, καὶ μᾶλλον 
ὥσπερ ὅμηρα δεδεγμένοι προΐενταί τι τῶν ἀπορ- 

ρήτων αὐτοῖς. προέμενοι δὲ χρῶνται καὶ δεδίασιν 
ἐγκαταλιπεῖν τὴν πίστιν. ἐγὼ δ᾽ οἶδά τινα συνεκ- 
βαλόντα γαμετήν. ὡς ὁ φίλος ἀπεπέμψατο τὴν ἕαυ- 
τοῦ χρύφα δὲ φοιτῶν πρὸς αὐτὴν καὶ διαπεμπό- 
ὠξνος ἐφωράϑη, συναισϑομένης τῆς τοῦ φίλου 

γυναικός. οὕτως ἄπειρος ἦν κόλακος ὃ νομίζων τὰ 

ἰαμβεῖα ταυτὶ τῷ καρκίνῳ μᾶλλον ἢ τῷ κόλακι 

προσήκειν 
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“γαστὴρ ὅλον τὸ σῶμα, πανταχῆ βλέπων 

ὀφθαλμός. ἕρπον τοῖς ὀδοῦσι ϑηρίον᾽" 

παρασίτου γὰρ ὃ τοιοῦτος εἰχονισμός ἐστι 

τῶν περὶ τάγηνον καὶ μετ᾽ ἄριστον φίλων᾽, 

ὅ ὡς Εὔπολίς φησιν. 

10. Οὐ μὴν ἀλλὰ ταῦτα μὲν εἰς τὸν οἰκεῖον 

ἀναϑώμεϑα τοῦ λόγου τόπον᾽ ἐκεῖνο δὲ μὴ παρῶμεν 

ἐν ταῖς μιμήσεσι τὸ σόφισμα τοῦ κόλακος. ὅτι χἂν 

τῶν καλῶν τι μιμῆται τοῦ κολακευομένου, διαφυ- 

10 λάττει τὴν ὑπεροχὴν ἐκείνῳ. τοῖς μὲν γὰρ ἀληϑῶς 
φίλοις οὔτε ζῆλος οὐδείς ἐστι πρὸς ἀλλήλους οὔτε 

φϑόνος. ἀλλὰ κἂν ἴσον ἔχωσιν ἐν τῷ κατορϑοῦν 
κἂν ἔλαττον. ἀνεπαχϑῶς καὶ μετρίως φέρουσιν. 
ὃ δὲ κόλαξ ἀεὶ μνημονεύων τοῦ τὰ δεύτερα λέγειν 

τὸ ὑφίξται τῇ ὁμοιότητι τῆς ἰσότητος. ἡττᾶσϑαι παν- 

ταχοῦ καὶ ἀπολείπεσθαι πλὴν τῶν φαύλων ὃμολο- 

γῶν. ἐν δὲ τοῖς φαύλοις οὐ παρίησι τὸ πρωτεῖον. 

ἀλλά φησιν, ἂν ἐχεῖνος ἢ δύσκολος. αὑτὸν εἶναι 
μελαγχολικόν᾽ ἂν ἐχεῖνος δεισιδαίμων, αὑτὸν ϑ8εο- 

50 φόρητον᾽ ἐρᾶν ἐκεῖνον, μαίνεσϑαι δ᾽ αὑτόν. “Ὡἀκαί- 
ρῶς φησίν “ἐγέλας. ἐγὼ δ᾽ ἐξέϑνησκον ὑπὸ τοῦ 

γέλωτος. ἀλλ᾽ ἔν γε τοῖς χρηστοῖς τοὐναντίον. 

αὐτός φησι ταχέως τρέχειν. ἵπτασϑαι δ᾽ ἐκεῖνον" 
αὐτὸς ἱππεύειν ἐπιεικῶς, “ἀλλὰ τί πρὸς τὸν ἵππο- 

85 χένταυρον τοῦτον; εὐφυής εἰμι ποιητὴς καὶ στίχον 

οὐ φαυλότατον γράφω, 
ἑβροντᾶν δ᾽ οὐκ ἐμὸν ἀλλὰ Ζ]ιός.᾽ 

1 Μοίποῖς. ΠΡ. 489. ΒοΙρκ. 8 ρΡ. 669 4 Μοίποκ. ΤΠ 
Ῥ. 489 μετ᾽] παρ᾽ Ηογμνθιάθῃ. 217 ΒοΙρΊ. 8 ρ. 786 

9 5 
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ἅμα γὰρ αὐτοῦ δοκεῖ καὶ τὴν προαίρεσιν ἀποφαί- 
νειν χαλὴν μιμούμενος καὶ τὴν δύναμιν ἀνέφικτον 

ἡττώμενος. ἐν μὲν οὖν ταῖς ἐξομοιώσεσι τοιαῦταί 

τινές εἰσιν αἷ τοῦ κόλακος διαφοραὶ πρὺς τὸν φίλον. 

11. ᾿Επεὶ δ᾽ ὥσπερ εἴρηται καὶ τὸ τῆς ἡδονῆς ὅ 
κοινόν ἐστι (χαίρει γὰρ οὐχ ἧττον τοῖς φίλοις ὃ 

χρηστὸς ἢ τοῖς κόλαξιν ὃ φαῦλος). φέρε καὶ τοῦτο 
διορίσωμεν. ἔστι ὃὲ διορισμὸς ἣ πρὸς τὸ τέλος ἀνα- 

Ε φορὰ τῆς ἡδονῆς. σχόπει δ᾽ οὕτως. ἔνεστι μέν που 

τῷ μύρῳ τὸ εὐῶδες. ἔνεστι δ᾽ ἐν ἀντιδότῳ. δια- τὸ 

φέρει δ᾽ ὅτι τοῦτο μὲν πρὸς ἡδονὴν καὶ πρὸς οὐδὲν 
ἕτερον γέγονεν. ἐκεῖ δὲ τὸ καϑαῖρον ἢ τὸ ϑερμαῖ- 
νον ἢ τὸ σαρκοῦν τῆς δυνάμεως ἄλλως εὐῶδές ἐστι. 

πάλιν οὗ γραφεῖς ἀνθηρὰ χρώματα καὶ βάμματα 

μιγνύουσιν, ἔστι ὃ καὶ τῶν ἰατρικῶν φαρμάκων ιὉ 

ἔνια τὴν ὄψιν ἀνθηρὰ καὶ τὴν χρόαν οὐκ ἀπάν- 

ϑρωῶπον ἔχοντα. τί τοίνυν διαφέρει; ἦ δῆλον ὅτι 

τῷ τέλει τῆς χρείας διακρινοῦμεν. οὐκοῦν ὁμοίως 
Β αἱ μὲν τῶν φίλων χάριτες ἐπὶ καλῷ τινι καὶ ὦφε- 
λίμῳ τὸ εὐφραῖνον ὥσπερ ἐπανϑοῦν ἔχουσιν, ἔστι 30 

δ᾽ ὅτε καὶ παιδιᾷ καὶ τραπέζῃ καὶ οἴνῳ καὶ νὴ Ζ]έα 
γέλωτι καὶ φλυάρῳ πρὸς ἀλλήλους οἷον ἡδύσμασιν 

ἐχρήσαντο τῶν καλῶν καὶ σπουδαίων. πρὸς ὃ δὴ 
καὶ λέλεχται τό 

“υὐϑοισιν τέρποντο πρὸς ἀλλήλους ἐνέποντες᾽ 530 

καὶ τό 
“οὐδέ κεν ἄλλο 

ἄμμε διέκρινεν φιλέοντέ τε τερπομένω τεΐ. 

11 ἦ ΚΒ: ἢ 20 Ἠομιθυ. 4 648 ΟἹ 14. ὃ 178 
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τοῦ δὲ κόλακος τοῦτ᾽ ἔργον ἐστὶ καὶ τέλος, ἀεί τινα δῦ 

παιδιὰν ἢ πρᾶξιν ἢ λόγον ἐφ᾽ ἡδονῇ καὶ πρὸς ἡδο- 
νὴν ὀψοποιεῖν καὶ χαρυκεύειν. συνελόντι δ᾽ εἰπεῖν 

ὁ μὲν ἵν᾽ ἡδὺς ὦ πάντα δεῖν οἴεται ποιεῖν, ὃ δ᾽ 
5 ἀεὶ ποιῶν ἃ δεῖ πολλώκις μὲν ἡδὺς πολλάκις δ᾽ 
ἀηδής ἐστιν. οὐ τοῦτο βουλόμενος. εἰ δὲ βέλτιον 

εἴη, μηδὲ τοῦτο φεύγων. ὥσπερ γὰρ ἰατρός. ἂν 
συμφέρῃ. κρόκον ἢ νάρδον ἐπέβαλε καὶ νὴ 4ία πολ- 
λάκις ἔλουσε προσηνῶς καὶ ἔϑρεψε φιλανθρώπως. 

10 ἔστι δ᾽ ὅπου ταῦτ᾽ ἐάσας καστόριον ἐνέσεισεν 
“ἢ πόλιον βαρύοσμον ὃ δὴ δίγιστον ὕδωδεν᾽ 

ἢ τινα ἐλλέβορον ἐχπιεῖν τρίψας ἠνάγκασεν, οὔτ᾽ Β 

ἐνταῦϑα τὸ ἀηδὲς οὔτ᾽ ἐκεῖ τὸ ἡδὺ ποιούμενος 
τέλος ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ἕν δι᾿ ἀμφοτέρων ἐπὶ τὸ συμφέρον 

τὸ ἄγων τὸν ϑεραπευόμενον, οὕτως ὃ φίλος ἔστι μὲν 

ὅτε σὺν ἐπαίνῳ καὶ χάριτι μεγαλύνων καὶ εὐφραί- 

νῶν ἄγει πρὸς τὸ καλόν. ὥσπερ οὗτος 

“Τεῦχρε, φίλη κεφαλή, Τελαμώνιξ, κοίρανε λαῶν, 

βάλλ᾽ οὕτω᾽ 

20 καί 

“πῶς ἂν ἔπειτ᾽ Ὀδυσῆος ἐγὼ ϑείοιο λαϑοίμην:" 

ὅπου δ᾽ αὖ πάλιν ἐπιστροφῆς δεῖται, λόγῳ δήκτῃ 
χαὶ παρρησίᾳ κηδεμονικῇ καϑαπτόμενος 

“ἀφραίνεις, Μενέλαε διοτρεφές, οὐδέ τί σε χρή Ὁ 

8 ταύτης ἀφροσύνης. 

ἔστι δ᾽ ὅπου καὶ τὸ ἔργον ἅμα τῷ λόγῳ συνῆψεν. 
ὡς Μενέδημος ᾿“σχληπιάδου τοῦ φίλου τὸν υἱὸν 

8 ἢ υθρηθσιβ: καὶ 11 Νιοδπᾶον Του. 064 16 μεγα- 
λύνων Ἡ: μεγαλύνων ἀεὶ 18 Ἠοτηθυ. Θ᾽ 281 21 1α. 
Κ 248 94. 1᾿ᾶ. Η 109 
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ἄσωτον ὄντα καὶ ἄτακτον ἀποκλείων καὶ μὴ προσ- 
ἀγορεύων ἐσωφρόνισε. καὶ Βάτωνι τὴν σχολὴν ἀπεῖς- 

πεν ᾿Αρχεσίλαος. ὅτε πρὸς Κλεάνϑην στίχον ἐποίησεν 
ἐν κωμῳδίᾳ, πείσαντος δὲ τὸν Κλεάνϑην χαὶ μετα- 
μελομένου διηλλάγη. δεῖ γὰρ ὠφελοῦντα λυπεῖν 

τὸν φίλον, οὐ δεῖ δὲ λυποῦντα τὴν φιλίαν ἀναι- 

ρεῖν. ἀλλ ὡς φαρμάχῳ τῷ δάκνοντι χρῆσϑαι, 
σῴξοντι καὶ φυλάττοντι τὸ ϑεραπευόμενον. ὅϑεν 

ὥσπερ ἁρμονικὸς ὁ φίλος τῇ πρὸς τὸ χαλὸν καὶ 
συμφέρον μεταβολῇ τὰ μὲν ἐνδιδοὺς ἃ δ᾽ ἐπιτείνων 

πολλάκις μὲν ἡδὺς ἀεὶ δ᾽ ὠφέλιμός ἐστι. ὃ δὲ κόλαξ 
ἀφ᾽ ἑνὸς διαγράμματος ἀεὶ τὸ ἡδὺ καὶ τὸ πρὸς 
χάριν εἰωϑὼς ὑποκχρέχειν οὔτ᾽ ἔργον οἶδεν ἀντι- 
τεῖνον οὔτε ῥῆμα λυποῦν. ἀλλὰ μόνῳ παρέπεται 

τῷ βουλομένῳ. συνάδων ἀεὶ καὶ συμφϑεγγόμενοο. 

ὥσπερ οὖν τὸν ᾿Δ“γησίλαον ὃ Ξενοφῶν ἡδέως ἐπαι- 
νεῖσϑαί φησιν ὑπὸ τῶν καὶ ψέγειν ἐθελόντων, οὕτω 

δεῖ τὸ εὐφραῖνον καὶ χαριξόμενον ἡγεῖσϑαι φιλικόν, 

ἂν καὶ λυπεῖν ποτὲ δύνηται καὶ ἀντιτείνειν, τὴν δὲ 

συνεχῆ ταῖς ἡδοναῖς καὶ τὸ πρὸς χάριν ἔχουσαν 
ἄκρατον ἀεὶ καὶ ἄδηκτον ὁμιλίαν ὑπονοεῖν, καὶ νὴ 

μπο ν᾽ τ 

«ον ιν λειμοδηδνα, ........-.. 

10 

1ὅ 

30 

Ζία τὸ τοῦ “άκωνος ἔχειν πρόχειρον, ὃς ἐπαινου-᾿ 

ι 

“χρηστός, ὃς οὐδὲ τοῖς πονηροῖς πικρός ἐστι; 

12. Τοῖς μὲν οὖν ταύροις τὸν οἶστρον ἐνδύεσθαι 
ν » 5 , “ὦ Ἷ » ΄ κ 

παρὰ τὸ οὖς λέγουσι. καὶ τοῖς κυσὶ τὸν κρότωνα 

τῶν δὲ φιλοτίμων ὃ κόλαξ τὰ ὦτα κατέχων τοῖς 
ἐπαίνοις καὶ προσπεφυκὼς δυσαπότριπτός ἐστιν. 

2 Βάτωνι Μίοϊπδοκιαβ: βάτῳ 

μένου Χαρίλλου τοῦ βασιλέως 'πῶς οὗτος" ἔφη 

25 

ἐδνών τε ἵν, 
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ὅϑεν ἐνταῦϑα δεῖ μάλιστα τὴν κρίσιν ἔχειν ἐγρη- 
γορυῖαν καὶ παραφυλάττουσαν πότερον τοῦ πράγμα- 

τος ἢ τοῦ ἀνδρὸς ὃ ἔπαινός ἐστιν. ἔστι δὲ τοῦ 
πράγματος, ἂν ἀπόντας μᾶλλον ἢ παρόντας ἐπαι- 

δνῶσιν, ἂν καὶ αὐτοὶ ταὐτὰ βουλόμενοι καὶ ξηλοῦν- 

τὲς μὴ μόνους ἡμᾶς ἀλλὰ πάντας ἐπὶ τοῖς ὁμοίοις 

ἐπαινῶσιν. ἂν μὴ νῦν μὲν ταῦτα νῦν δὲ τἀναντία 
πράττοντες καὶ λέγοντες φαίνωνται" τὸ δὲ μέγιστον, 
ἂν αὐτοὶ γιγνώσκωμεν ἑαυτοὺς μὴ μεταμελομένους 

10 ἐφ᾽ οἷς ἐπαινούμεϑα μηδ᾽ αἰσχυνομένους μηδὲ μᾶλ- 
λον ἡμῖν τἀναντία τούτων πεπρᾶχϑαι καὶ λελέχϑαι 

βουλομένους. ἡἣ γὰρ οἴχοϑεν κρίσις ἀντιμαρτυροῦσα 

χαὶ μὴ προσδεχομένη τὸν ἔπαινον ἀπαϑής ἐστι καὶ 
ἄϑικτος καὶ ὑπὸ τοῦ κολακεύοντος ἀνάλωτος. ἀλλ᾽ 

τὸ οὐκ οἶδ᾽ ὅπως οἱ πολλοὶ τὰς μὲν ἐπὶ τοῖς ἀτυχή- 

μασι παρηγορίας οὐχ ὑπομένουσιν. ἀλλὰ μᾶλλον 

ὑπὸ τῶν συνεπιϑρηνούντων ἄγονται καὶ συνοδυρο- 

μένων" ὅταν δ᾽ ἁμαρτάνωσι χαὶ πλημμελῶσιν., ὃ 
μὲν ἐλέγχῳ καὶ ψόγῳ δηγμὸν ἐμποιῶν καὶ μετά- 

Ξογνοίαν ἐχϑρὸς δοκεῖ χαὶ χατήγορος. τὸν δ᾽ ἐπαι- 
νοῦντα καὶ κατευλογοῦντα τὰ πεπραγμένα ἀσπάξον- 
ται καὶ νομίζουσιν εὔνουν καὶ φίλον. ὅσοι μὲν 
οὖν ἢ πρᾶξιν ἢ λόγον ἢ σπουδάσαντος ὁτιοῦν ἢ 
σκώψαντος εὐχερῶς ἐπαινοῦσι καὶ συνεπικροτοῦσιν. 

3ὅ εἰς τὸ παρόν εἰσιν οὗτοι καὶ τὰ ὑπὸ χεῖρα βλαβε- 

ροὺ μόνον᾽ ὅσοι δὲ πρὸς τὸ ἦϑος ἐξικνοῦνται τοῖς 
ἐπαίνοις καὶ νὴ 4ία τοῦ τρόπου τῇ κολακείᾳ ϑιγ- 

γάνουσι, ταὐτὸ ποιοῦσι τῶν οἰχετῶν τοῖς μὴ ἀπὸ 

8 φαίνωνται Ἡ: φαίνοιντο 

ὅ6. 
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τοῦ σωροῦ κλέπτουσιν ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ σπέρματος" 
σπέρμα γὰρ τῶν πράξεων οὖσαν τὴν διάϑεσιν καὶ 
τὸ ἦϑος ἀρχὴν καὶ πηγὴν τοῦ βίου διαστρέφουσι. 

τὰ τῆς ἀρετῆς ὀνόματα τῇ κακίᾳ περιτιϑέντες. ἐν 
μὲν γὰρ ταῖς στάσεσι καὶ τοῖς πολέμοις ὃ Θουκχυ- ὅ 

δίδης φησὶν ὅτι “τὴν εἰωϑυῖαν ἀξίωσιν τῶν ὀνο- 
τς δ. Ἁ 2 - ήηλ1, “- δ ᾿» 42 μάτων ἐς τὰ ἔργα ἀντήλλαξαν τῇ δικαιώσει. τόλμα 

μὲν γὰρ ἀλόγιστος ἀνδρεία φιλέ ἐνομίσϑ ἱ γὰρ γιστος ροεία φιλέταιρος ἐνομίσϑη. 
Ο μέλλησις δὲ προμηϑὴς δειλία εὐπρεπής. τὸ δὲ σῶ- 
φρον τοῦ ἀνάνδρου πρόσχημα. καὶ τὸ πρὸς ἅπαν τὸ 

᾿ 2 Ἁ » 3 ΄ 9. 32 Ἁ " ’ συνετὸν ἐπὶ πᾶν ἀργόν᾽. ἐν δὲ ταῖς κολακείαις 

ὁρᾶν χρὴ καὶ παραφυλάττειν ἀσωτίαν μὲν ἐλευ- 
γ , Ἁ Ἴδα 2 ᾿ ᾽ 

ϑεριότητα καλουμένην καὶ δειλίαν ἀσφάλειαν. ἐμπλη- 
΄ 3 3 ΄ ΄ὔ Χ ΄ χ ξίαν δ᾽ ὀξύτητα. μικρολογίαν δὲ σωφροσύνην. τὸν 

δ᾽ ἐρωτικὸν φιλοσυνήϑη καὶ φιλόστοργον, ἀνδρεῖον τι 

ὃὲ τὸν ὀργίλον καὶ ὑπερήφανον. φιλάνϑρωπον δὲ 

Ὁ τὸν εὐτελῆ καὶ ταπεινόν. ὥς που καὶ Πλάτων φησὶ 
τὸν ἐραστὴν κόλακα τῶν ἐρωμένων ὄντα τὸν μὲν 

σιμὸν χαλεῖν ἐπίχαριν. τὸν δὲ γρυπὸν βασιλικόν, 
μέλανας δ᾽ ἀνδρικούς. λευχοὺς δὲ ϑεῶν παῖδας" τὸ 30 

ἿΝ ΄ ο’ 2 - , ἥν δ 

δὲ μελίχρουν ὅλως ἐραστοῦ ποίημα εἶναι ὑποκοριζο- 

μένου καὶ εὐκόλως φέροντος τὴν ὠχρότητα. καίτοι 

καλὸς μὲν εἶναι πεισϑεὶς ὃ αἰσχρὸς ἢ μέγας ὃ μικρὸς 

οὔτε χρόνον πολὺν τῇ ἀπάτῃ σύνεστι καὶ βλάπτε- 
Ἑ ται βλάβην ἐλαφρὰν καὶ οὐκ ἀνήκεστον. ὃ δὲ ταῖς 38 

κακίαις ἐθίζων ἔπαινος ὡς ἀρεταῖς μὴ ἀχϑόμενον 

ἀλλὰ χαίροντα χρῆσϑαι, καὶ τὸ αἰδεῖσϑαι τῶν ἅμαρ- 

ὅ Θουκυδίδης) ΠΙ 82 11 Πλάτων] ἘθρΡ. Ρ. 414 6 
21 ποίημα ΒΪαῖο: προσποίημα 
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τανομένων ἀφαιρῶν. οὗτος ἐπέτριψε Σικελιώτας, 
τὴν Διονυσίου καὶ Φαλάριδος ὠμότητα μισοπονη- 

ρίαν προσαγορεύων. οὗτος Αἴγυπτον ἀπώλεσε. τὴν 

Πτολεμαίου ϑηλύτητα χαὶ ϑεοληψίαν καὶ ὀλολυγ- 

ὅ μοὺς καὶ τυμπάνων ἐγχαράξεις εὐσέβειαν ὀνομάζων 

καὶ ϑεῶν λατρείαν. οὗτος τὰ Ῥωμαίων ἤϑη τηνι- 

καῦτα παρ᾽ οὐδὲν ἦλϑεν ἀνατρέψαι καὶ ἀνελεῖν, τὰς 
᾿ἀντωνίου τρυφὰς καὶ ἀκολασίας καὶ πανηγυρισμοὺς 

ἱλαρὰ πράγματα καὶ φιλάνϑρωπα χρωμένης ἀφϑό- 
τονῶς αὐτῷ δυνάμεως καὶ τύχης ὑποκοριζόμενος. 1' 

Πτολεμαίῳ δὲ τί περιῆψεν ἄλλο φορβειὰν καὶ αὐ- 
λούς. τέ δὲ Νέρωνι τραγικὴν ἐπήξατο σκηνὴν καὶ 
προσωπεῖα καὶ κοϑόρνους περιέϑηκεν; οὐχ ὁ τῶν 

κολακευόντων ἔπαινοο: οἵ δὲ πολλοὶ τῶν βασιλέων 

τό οὐκ ᾿Ζπόλλωνες μὲν ἂν μινυρίσωσι, 4Ζιόνυσοι δ᾽ ἂν 
μεϑυσϑῶσιν. ᾿Ηρακλεῖς δ᾽ ἂν παλαίσωσι προσαγο- 
ρευόμενοι χαὶ χαίροντες εἰς ἅπασαν αἰσχύνην ὑπὸ 

τῆς κολακείας ἐξάγονται; 

19. Διὸ φυλαχτέον ἐστὶ μάλιστα τὸν κόλακα 
0 περὶ τοὺς ἐπαίνους. ὅπερ οὐδ᾽ αὐτὸν ἐχεῖνον λέ- 

ληϑεν, ἀλλὰ δεινὸς ὧν φυλάττεσϑαι τὸ ὕποπτον. ἂν 
μὲν εὐπαρύφου τινὸς ἢ ἀγροίκου λάβηται φορίνην 

παχεῖαν φέροντος, ὅλῳ τῷ μυκτῆρι χρῆται, καϑάπερ 

ὁ Στρουϑίας ἐμπεριπατῶν τῷ Βίαντι καὶ κατορχού- 
80 μένος τῆς ἀναισϑησίας αὐτοῦ τοῖς ἐπαίνοις 

᾿4λεξάνδρου πλέον 
τοῦ βασιλέως πέπωκας᾽ 

ὅ χαράξεις 1,. θΙΠΠοΥ̓Π 5 9 πράγματα) παίγματα Η 
22 τινὸς ἢ] τινὸς Θ'ΟΠΘΙΙΘΗΒΙΤΒ 20 ᾿“Ζλεξάνδρου --- πέπωκας 
Μομδπαᾶου ρα Μοῖπθκ. ΤΥ ῥ. 162: ἀλεξάνδρου τοῦ βασιλέως 
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καί 

“γελῶ τὸ πρὸς τὸν Κύπριον ἐννοούμενος. 
τοὺς δὲ κομψοτέρους ὁρῶν ἐνταῦϑα μάλιστα προσ- 
ἔχοντας αὐτῷ καὶ φυλαττομένους τὸ χωρίον τοῦτο 
καὶ τὸν τόπον οὐκ᾽ ἀπ᾽ εὐθείας ἐπάγει τὸν ἔπαι- 
νον, ἀλλ᾽ ἀπαγαγὼν πόρρω κυκλοῦται καί 

ἑπρύσεισιν. οἷον ἀψοφητὶ ϑρέμματος᾽ 

ἐπιψαύων καὶ ἀποπειρώμενος. νῦν μὲν γὰρ ἑτέρων 

περὶ αὐτοῦ τινων ἐπαίνους ἀπαγγέλλει, καϑάπερ οἵ 

ϑήτορες. ἀλλοτρίῳ προσχρώμενος προσώπῳ. ξένοις 

λέγων ἢ πρεσβυτέροις ἐν ἀγορᾷ μάλ᾽ ἡδέως παρα- 
γενέσϑαι πολλὰ χἀγαϑὰ μεμνημένοις αὐτοῦ καὶ 

ϑαυμάξουσι: νῦν δ᾽ αὖ πάλιν αἰτίας ἐλαφρὰς καὶ 
ψευδεῖς πλασάμενος χαὶ συνϑεὶς ἐπ᾽ αὐτόν, ὡς ἀκη- 

κοὼς ἑτέρων ἀφῖκται μετὰ σπουδῆς. πυνθανόμενος 

ποῦ τοῦτ᾽ εἶπεν ἢ ποῦ τοῦτ᾽ ἔπραξεν. ἀρνου- 
μένου δ᾽. ὡς εἰχός, αὐτόϑεν ἑλὼν ἐμβέβληκεν εἰς 
τοὺς ἐπαίνους τὸν ἄνθρωπον “ἐγὼ δ᾽ ἐθαύμαξον εἰ 

σὺ χακῶς τινα τῶν συνήϑων εἶπας ὃ μηδὲ τοὺς 

ἐχϑροὺς πεφυκώς. εἰ σὺ τοῖς ἀλλοτρίοις ἐπεχείρη- 
σας ὃ τοσαῦτα τῶν ἰδίων δωρούμενος. 

14. Ἕτεροι τοίνυν, ὥσπερ οἵ ξωγράφοι τὰ φω- 

τεινὰ χαὶ λαμπρὰ τοῖς δκιεροῖς καὶ σκοτεινοῖς ἐπι- 

τείνουσιν ἐγγὺς παρατιϑεμένοις. οὕτω τῷ ψέγειν 
τἀναντία καὶ λοιδορεῖν ἢ διασύρειν καὶ καταγελᾶν 

λανϑάνουσι τὰ προσόντα κακὰ τοῖς κολακευομένοις 

ἐπαινοῦντες καὶ τρέφοντες. σωφροσύνην τὲ γὰρ ὡς 

πλέον πέπωκπας 2. Μοίποκ. ΤΥ ρ. 18 γελῶ τὸ Οορδίαβ: 
γέλωτι ἐννοούμενος 1ᾶ.: ἐνηϑούμενος 4 αὐτῷ] αὑτοῖς Βὶ 
11 ἑλὼν Οουτίοτιβ: ἔχων 

10 

1 

20 

25 
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ἀγροικίαν ψέγουσιν ἐν ἀσώτοις. κἀν πλεονέκταις 

χαὶ κακούργοις χαὶ πλουτοῦσιν ἀπὸ πραγμάτων 

αἰσχρῶν καὶ πονηρῶν αὐτάρχειάν τε καὶ δικαιοσύ- 

νὴν ὡς ἀτολμίαν καὶ ἀρρωστίαν πρὸς τὸ πράττειν" 

5 ὅταν δὲ ῥαϑύμοις σχολασταῖς καὶ τὰ μέσα φεύγουσι 

τῶν πόλεων ὁμιλῶσιν, οὐκ αἰσχύνονται πολιτείαν 

μὲν ἀλλοτριοπραγίαν ἐπίπονον. φιλοτιμίαν δὲ χκενο- 

δοξίαν ἄκαρπον ὀνομάξοντες. ἤδη δὲ καὶ ῥήτορος 

ἔστιν ὅτε χολαχεία διασύρει φιλόσοφον, καὶ παρὰ 
10 γυναιξὶν ἀκολάστοις εὐδοκιμοῦσιν οἵ τὰς μονολεχεῖς 

χαὶ φιλάνδρους ἀναφροδίτους καὶ ἀγροίκους ἀπο- 

καλοῦντες. ὑπερβάλλει δὲ μοχϑηρία τὸ μηδ᾽ ἕαυ- 
τῶν ἀπέχεσϑαι τοὺς κόλακας. ὡς γὰρ οἱ παλαισταὶ 

τὸ σῶμα ποιοῦσι ταπεινόν. ὅπως ἑτέρους καταβά- 

τό λωσιν, οὕτω τῷ ψέγειν ξαυτοὺς εἰς τὸ ϑαυμάξειν 

τοὺς πλησίον ὑπορρέουσιν. ᾿ἀνδράποδόν εἰμι δει- 

λὸν ἐν θαλάσσῃ, πρὸς τοὺς πόνους ἀπαγορεύω. 

μαίνομαι κακῶς ἀκούσας ὑπ᾽ ὀργῆς ἀλλὰ τούτῳ 

φησίν “οὐδέν ἐστι δεινόν. οὐδὲν πονηρόν, ἀλλ᾽ ἴδιος 

Σ0 ἄνθρωπος. πάντα πράως φέρει, πάντ᾽ ἀλύπως. ἂν 
δ᾽ ἦ τις οἰόμενος πολὺν ἔχειν νοῦν καὶ βουλόμενος 

αὐστηρὸς εἶναι καὶ αὐθέκαστος ὑπὸ δή τινος ὀρϑό- 
τήτος ἀεὶ προβάλληται τό 

“Τυδείδη. μήτ᾽ ἄρ μὲ μάλ᾽ αἴνεε μήτε τι νείκει᾽, 
26 οὐ ταύτῃ πρόσεισιν ὁ τεχνίτης κόλαξ, ἀλλ᾽ ἔστι τις Ἐ 

ἑτέρα μηχανὴ πρὸς τὸν τοιοῦτον. ἥχει γὰρ αὐτῷ 

περὶ πραγμάτων ἰδίων ὡς δὴ φρονήσει περισσοτέρῳ 

1 κἂν 50Υ051: καὶ Ὁ’ ΤῈ ἘΠῚ δὲ 10 εὐδοκιμοῦσιν 
οἵ Ἡ: εὐδοκιμοῦσι 20 ἄνϑρωπος Η 94 Ἠουηθυ. Καὶ 349 
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συμβουλευσόμενος. καί φησι μᾶλλον μὲν ἑτέρους 
ἔχειν συνήϑεις, ἐνοχλεῖν δ᾽ ἀναγκαίως ἐκείνῳ" “ποῖ 
γὰρ καταφύγωμεν οἵὗ γνώμης δεόμενοι, τίνι δὲ 

πιστεύσωμεν: εἶτ᾽ ἀκούσας ὅ τι ἂν εἴπῃ. χρησμὸν 

εἰληφέναι φήσας οὐ γνώμην ἄπεισιν. ἂν δὲ καὶ λό- 5 
ὅϑ γῶν τινὸς ἐμπειρίας ὁρᾷ μεταποιούμενον, ἔδωκέ τι 

τῶν αὑτῷ γεγραμμένων, ἀναγνῶναι καὶ διορϑῶσαι 

χελεύσας. Μιϑροιδάτῃ δὲ τῷ βασιλεῖ φιλιατροῦντι καὶ 
τεμεῖν ἔνιοι καὶ καῦσαι παρέσχον αὑτοὺς τῶν ἕταί- 

ρῶν, ἔργῳ κολακεύοντες οὐ λόγῳ᾽ μαρτυρεῖσθαι γὰρ τὸ 

ἐμπειρίαν ἐδόκει πιστευόμενος ὑπ᾽ αὐτῶν. 

“πολλαὶ μορφαὶ τῶν δαιμονίων᾽, 

τὸ δὲ γένος τοῦτο τῶν ἀρνουμένων ἐπαίνων πα- 
νουργοτέρας δεόμενον εὐλαβείας ἐλεγχτέον ἐπίτηδες 

ἀτόπους ἐκτάττοντα συμβουλίας καὶ ὑποθήκας, καὶ τ 
Β διορϑώσεις ποιούμενον ἀλόγους. πρὸς μηδὲν γὰρ 

ἀντιλέγων, ἀλλὰ πᾶσι συνεπινεύων καὶ δεχόμενος 
πάντα καὶ βοῶν παρ᾽ ἕκαστον ὡς εὖ καὶ καλῶς, 
γίγνεται καταφανής 

᾿σύνϑημ᾽ ἐρωτῶν, ἄλλο μαστεύων χρέος, 30 
ἐπαινέσαι καὶ συνεπιτυφῶσαι βουλόμενος. 

15. Ἔτι τοίνυν ὥσπερ ἔνιοι τὴν ζωγραφίαν σιω- 

πῶσαν ἀπεφήναντο ποιητικήν. οὕτως ἔστι τις κολα- 

χείας σιωπώσης ἔπαινος. ὥσπερ γὰρ οἵ ϑηρεύοντες 

ἂν μὴ τοῦτο ποιεῖν ἀλλ᾽ ὁδοιπορεῖν ἢ νέμειν ἢ 35 

γεωργεῖν δοκῶσι. μᾶλλον τὰ ϑηρευόμενα λανϑάνου- 

2 ποῖ Ἡ: ποῦ 12 ΒυρΡ. Α1ο. 1169 οὖ ρϑββίτη 18 
ἐχτάττοντα)] πλάττοντα ἨΗϊγΒΟΙΡΊτ5 17 ἀποδεχόμενος ᾿ 
20 Ναυοκ. Ρ. 297 
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σιν, οὕτως οὗ κόλακες ἅπτονται μάλιστα τοῖς ἐπαί- 
δ’ 3 “" Ἁ “-- »} 2 [κ4 ἿᾺ 

νοις, ὅταν ἐπαινεῖν μὴ δοκῶσιν ἀλλ΄ ἕτερόν τι 

πράττειν. ὃ γὰρ ἕδρας εἴκων καὶ κλισίας ἐπιόντι 

καὶ λέγων πρὸς δῆμον ἢ βουλὴν ἂν αἴσϑηταί τινα 

ὅ τῶν πλουσίων βουλόμενον εἰπεῖν, ἀποσιωπῶν μεταξὺ 

καὶ παραδιδοὺς τὸ βῆμα καὶ τὸν λόγον ἐνδείκνυται 

σιωπῶν μᾶλλον τοῦ βοῶντος ὅτι χρείττονα νομέξει 
Ἂς ’ -“" "»" ᾽ " Ο ς - 

καὶ διαφέροντα τῷ φρονεῖν ἐκεῖνον. ὅϑεν ὁρᾶν 

ἔστιν αὐτοὺς ἕδρας τε τὰς πρώτας ἐν ἀχροάσεσι καὶ 
᾿ξ ἤ 3 Ω , 5 -“ 

τὸ ϑεάτροις καταλαμβάνοντας. οὐχ ὅτι τούτων ἀξιοῦσιν 

αὑτούς. ἀλλ᾽ ὅπως ὑπεξιστάμενοι τοῖς πλουσίοις 
΄ - δ ΄ , 2 Ἂν εῚ 

κολαχεύωσι" καὶ λόγου κατάρχοντας ἕν συνόδοις καὶ 

συνεδρίοις. εἶτα παραχωροῦντας ὡς κρείττοσι καὶ 

μετατιϑεμένους ῥᾷστα πρὸς τοὐναντίον, ἄνπερ ἧ 

τὸ δυνατὸς ἢ πλούσιος ἢ ἔνδοξος ὃ ἀντιλέγων. ᾧ καὶ 
᾿ "» Ν ’ ς , Ν 9 μάλιστα δεῖ τὰς τοιαύτας ὑποκατακλίσεις καὶ ἀνα- 

χωρήσεις ἐξελέγχειν, οὐκ ἐμπειρίαις οὐδ᾽ ἀρεταῖς 

οὐδ᾽ ἡλικίαις ὑφιεμένων ἀλλὰ πλούτοις καὶ δόξαις. 

᾿Ζπελλῆς μὲν γὰρ ὁ ξωγράφος, Μεγαβύζου παρα- 

20 καϑίσαντος αὐτῷ καὶ περὶ γραμμῆς τι καὶ σκιᾶς 
, " ὉΠ ς χωϊςς Θ᾿, 0,» ς Ν , ἥ 

βουλομένου λαλεῖν. ᾿δρᾷς᾽ ἔφη “τὰ παιδάρια ταυτὶ 

τὰ τὴν μηλίδα τρίβοντα; πάνυ δον προσεῖχε τὸν 

νοῦν σιωπῶντι. καὶ τὴν πορφύραν ἐθαύμαξε καὶ τὰ 
ιν -» , »" δι 3 ΄ 

χρυσία᾽ νῦν δὲ σου καταγελᾷ περὶ ὧν οὐ μεμόάϑη- 

8 χας ἀρξαμένου λαλεῖν. καὶ Σόλων. Κροίσου περὶ 
εὐδαιμονίας πυνϑανομένου. Τέλλον τινὰ τῶν οὐκ 

ἐπιφανῶν ᾿4ϑήνησι καὶ Κλέοβιν χαὶ Βίτωνα ἀπέ- 

φηνεν εὐποτμοτέρους. οἱ δὲ κόλακες τοὺς βασιλεῖς 

τ΄ χαὶ πλουσίους καὶ ἄρχοντας οὐκ ὀλβίους μόνον καὶ 

΄ 
᾽- 
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μακαρίους ἀλλὰ καὶ φρονήσει καὶ τέχνῃ καὶ ἀρετῇ 
πάσῃ πρωτεύοντας ἀναγορεύουσιν. 

10. Εἶτα τῶν μὲν Στωϊχῶν οὐδ᾽ ἀκούειν ἔνιοι 
ὑπομένουσι τὸν σοφὸν ὁμοῦ πλούσιον χαλὸν εὐγενῆ 

βασιλέα προσαγορευόντων. οὗ δὲ χόλαχες τὸν πλού- 5 

σιον ὁμοῦ καὶ. ῥήτορα καὶ ποιητήν, ἂν δὲ βούληται, 

Ε καὶ ζωγράφον καὶ αὐλητὴν ἀποφαίνουσι καὶ ποδώκη 

καὶ ῥωμαλέον, ὑποπίπτοντες ἐν τῷ παλαίειν καὶ 
ἀπολειπόμενον ϑεόντων. ὥσπερ Κρίσων ὁ “Ἱμεραῖος 
ἀπελείφϑη διαϑέων πρὸς ᾿4λέξανδρον. ὁ δ᾽ αἰσϑό- τὸ 
μενος ἠγανάχτησε. Καρνεάδης δ᾽ ἔλεγε ὅτι πλου- 

σίων καὶ βασιλέων παῖδες ἱππεύειν μόνον, ἄλλο δ᾽ 
οὐδὲν εὖ καὶ καλῶς μανϑάνουσι᾽ κολακεύει γὰρ 

αὐτοὺς ἐν ταῖς διατριβαῖς ὁ διδάσκαλος ἐπαινῶν 

καὶ ὃ προσπαλαίων ὑποκατακλινόμενος, ὃ δ᾽ ἵππος. 1 

οὐκ εἰδὼς οὐδὲ φροντίζων ὅστις ἰδιώτης ἢ ἄρχων 
ἢ πλούσιος ἢ πένης. ἐχτραχηλίζει τοὺς μὴ δυνα- 

ὅ9 μένους ὀχεῖσθαι. εὐήϑη τοίνυν καὶ ἀβέλτερα τὰ τοῦ 

Βίωνος “εἰ τὸν ἀγρὸν ἔμελλεν ἐγκωμιάζων εὔφορον 

ποιεῖν καὶ εὔκαρπον. εἶτ᾽ οὐκ ἂν ἁμαρτάνειν ἐδόκει 30 
τοῦτο μὴ ποιῶν μᾶλλον ἢ σκάπτων καὶ πράγματα 

ἔχων; οὐ τοίνυν οὐδ᾽ ἄνθρωπος ἄτοπος ἂν ἐπαινῶν 
» εἴη. εἰ τοῖς ἐπαινουμένοις ὠφέλιμός ἔστι καὶ πάμ- 

φορος΄. ὃ μὲν γὰρ ἀγρὸς οὐ γίγνεται χείρων ἐπαι- 

νούμενος. ἄνϑρωπον ὃὲ τυφοῦσι καὶ ἀπολλύουσιν 38 

οἱ ψευδῶς καὶ παρ᾽ ἀξίαν ἐπαινοῦντεο. 

11. Ταῦτα μὲν οὖν ἀπόχρη περὶ τούτων ἐφεξῆς 
9 ϑέοντος Η 19 εἰ] εἴ τις Μοζιτιδοιβ ἔμελλεν δ᾽ 

22 ἀνϑρώπους [)᾽ΟΌΥΘΘῸΒ ὃ ἐπαινῶν 28 πρόσφορος 
ΤΟ ΘΟ ΘΥΤ5 
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δὲ τὸ τῆς παρρησίας ἴδωμεν. ἔδει μὲν γάρ, ὡς ὃ 

Πάτροκλος τοῦ ᾿Δχιλλέως τὰ ὅπλα περιβαλλόμενος 
καὶ τοὺς ἵππους ἐξελαύνων ἐπὶ τὴν μάχην μόνης 

οὐκ ἐτόλμησε τῆς Πηλιάδος ϑιγεῖν ἀλλ᾽ ἀφῆκεν. 
οὕτω τὸν κόλακα τοῖς τοῦ φίλου σκευοποιούμενον 

καὶ ἀναπλαττόμενον ἐπισήμοις καὶ συμβόλοις μόνην 

τὴν παρρησίαν. ὥσπερ ἐξαίρετον βάσταγμα φιλίας 

“βροιϑὺ μέγα στιβαρόν" 

καταλείπειν ἄϑικτον καὶ ἀμίμητον. ἐπεὶ δὲ φεύγοντες 

τὸν ἐν γέλωτι καὶ ἀκράτῳ καὶ σκώμμασι καὶ παι- 
διαῖς ἔλεγχον εἰς ὀφρῦν αἴρουσιν ἤδη τὸ πρᾶγμα καὶ 

κολαχεύουσιν ἐσκυϑροωπακότες καὶ ψόγον τινὰ καὶ 

νουϑεσίαν παραμιγνύουσι, φέρε μηδὲ τοῦτο παρα- 
λίπωμεν ἀβασάνιστον. οἶμαι δέ, ὥσπερ ἐν κωμῳδίᾳ 

Μενάνδρου Ῥευδηρακλῆς πρόσεισι ῥόπαλον οὐ στι- 

βαρὸν κομίζων οὐδ᾽ ἰσχυρὸν ἀλλὰ χαῦνόν τι πλάσμα 

καὶ διάκενον. οὕτω τὴν τοῦ κόλακος παρρησίαν 
φανεῖσϑαι πειρωμένοις μαλακὴν καὶ ἀβαρῆ καὶ τόνον 

οὐκ ἔχουσαν, ἀλλὰ ταὐτὰ τοῖς τῶν γυναικῶν προῦδ- 
χεφαλαίοις δρῶσαν, ἃ δοκοῦντα ταῖς κεφαλαῖς ἀν- 

τερείδειν καὶ ἀντέχειν ἐνδίδωσι καὶ ὑπείκει μᾶλλον" 
ὥσπερ ἡ κίβδηλος αὕτη παρρησία κενὸν ἔχουσα καὶ 

ψευδῆ καὶ ὕπουλον ὄγκον ἐξήρϑη καὶ ὥδησεν, ἵνα 

συσταλεῖσα καὶ συμπεσοῦσα δέξηται καὶ συνεπισπό- 
δηται τὸν καταφερόμενον εἰς αὐτήν. ἡἣ μὲν γὰρ 

ἀληϑὴς καὶ φιλικὴ παρρησία τοῖς ἁμαρτανομένοις 
ἐπιφύεται. σωτήριον ἔχουσα καὶ κηδεμονικὸν τὸ 

8 Ηοχηον. Π 141 1ὅ ῥόπαλον] Μοίποῖς. ΤΥ Ρ. 29ὅ 
17 κενόν ΥΙΠΟΚΘΙΤΠ ΠΗ 18 18 πειρωμένοις] 56. ἡμῖν 

Β 

σ 
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λυποῦν. ὥσπερ τὸ μέλι τὰ ἡλκωμένα δάκνουσα καὶ 

κχαϑαίρουσα. τἄλλα δ᾽ ὠφέλιμος οὖσα καὶ γλυκεῖα, 
περὶ ἧς ἴδιος ἔσται λόγος. ὃ δὲ κόλαξ πρῶτον μὲν 

ἐνδείκνυται τὸ πικρὸς εἶναι καὶ περισπερχὴς καὶ 

ἀπαραίτητος ἐν τοῖς πρὸς ἑτέρους (οἰχέταις γὰρ ὅ 

αὑτοῦ χαλεπός ἐστι καὶ συγγενῶν καὶ οἰχείων ἐπεμ- 

βῆναι δεινὸς ἁμαρτήμασι καὶ μηδένα ϑαυμάσαι μηδὲ 

Ε σεμνῦναι τῶν ἐχτὸς ἀλλ᾽ ὑπερορᾶν. ἀσυγγνώμων δὲ 
καὶ διάβολος ἐν τῷ πρὸς ὀργὴν ἑτέρους παροξύνειν. 

ϑηρώμενος μισοπονηρίας δόξαν. ὡς οὐκ ἂν ἕκὼν τὸ 

ὑφέμενος παρρησίας αὐτοῖς οὐδὲ ποιήσας οὐδὲν οὐδ᾽ 
εἰπὼν πρὸς χάριν). ἔπειτα δὲ τῶν μὲν ἀληϑινῶν 

χαὶ μεγάλων ἁμαρτημάτων οὐδὲν εἰδέναι προσποιού- 

μενος οὐδὲ γιγνώσχειν. πρὸς ὃὲ τὰ μικρὰ καὶ τὰ 

ἜΡῸΡΣ 

ἐχτὸς ἐλλείμματα δεινὸς ἄξαι καὶ μετὰ τόνου κα- 18 

ϑάψασϑαι καὶ σφοδρότητος. ἂν δχεῦος ἀμελῶς ἴδῃ 

κείμενον. ἂν οἰχοῦντα φαύλως. ἂν ὀλιγωροῦντα 

Ε χουρᾶς ἢ ἀμπεχόνης ἢ κυνός τινος ἢ ἵππου μὴ κατ᾽ 

ἀξίαν ἐπιμελόμενον" γονέων δὲ ὀλιγζωρία καὶ παί- 

δὼν ἀμέλεια χαὶ ἀτιμία γαμετῆς καὶ πρὸς οἰχείους 50. 

ὑπεροψία καὶ χρημάτων ὄλεϑρος οὐδέν ἐστι πρὸ 

αὐτόν. ἀλλ᾽ ἄφωνος ἐν τούτοις καὶ ἄτολμος. ὥσπερ 

ἀϑλητὴν ἀλείπτης ἐῶν μεϑύειν καὶ ἀκολασταίνειν. 

εἶτα πεοὶ ληκύϑου χαλεπὸς ὧν καὶ στλεγγίδος. ἢ 
γραμματικὺς ἐπιπλήττων παιδὶ περὶ δέλτου καὶ γρα- 35. 

φείου. σολοικίζοντος δὲ καὶ βαρβαρίζοντος οὐ δὸο- : 

κῶν ἀκούειν. τοιοῦτος γὰρ ὃ χόλαξ. οἷος δήτορος 

φαύλου καὶ καταγελάστου μηδὲν εἰπεῖν πρὸς τὸν 

19 ροβὲ ἐπιμελόμενον Ἰδουπδτη ᾿παϊοαν Η 

δδϑδδδυδνν,,, χ:.............. 
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λόγον, ἀλλὰ περὶ τῆς φωνῆς αἰτιᾶσϑαι καὶ χαλεπῶς 00 

ἐγκαλεῖν ὅτι τὴν ἀρτηρίαν διαφϑείρει ψυχροποτῶν. 

χαὶ σύγγραμμα κελευσϑεὶς ἄϑλιον διελθεῖν αἰτιᾶ- 

ὅϑαι τὸ χαρτίον ὡς δασὺ καὶ τὸν γραφέα μιαρὸν 

5 χαὶ ὀλίγωρον ἀποκχαλεῖν. οὕτω δὲ καὶ Πτολεμαίῳ 

φιλομαϑεῖν δοκοῦντι περὶ γλώττης καὶ στιχιδίου 

μαχόμενοι καὶ ἱστορίας μέχρι μέσων νυκτῶν ἀπέτει- 

νον" ὠμότητι δὲ χρωμένου καὶ ὕβρει καὶ τυμπανί- 

ξοντος καὶ τελοῦντος οὐδεὶς ἐνέστη τῶν τοσούτων. 

τὸ ὥσπερ οὖν εἴ τις ἀνθρώπου φύματα καὶ σύριγγας Β 

" ἔχοντος ἰατρικῷ σμιλίῳ τὰς τρίχας τέμνοι καὶ τοὺς 

ὄνυχας. οὕτως οἵ κόλακες τὴν παρρησίαν πρὺς τὰ μὴ 

λυπούμενα μέρη μηδ᾽ ἀλγοῦντα προσφέρουσιν. 

18. Ἔτι δὲ τούτων ἕτεροι πανουργότεροι καὶ 
τι πρὸς ἡδονὴν χρῶνται τῷ παρρησιάξεσϑαι καὶ ψέγειν. 

καϑάπερ Ἶάγις ὁ ᾿4ργεῖος, ᾿4λεξάνδρου γελωτοποιῷ 

τινι μεγάλας δωρεὰς διδόντος. ὑπὸ φϑόνου καὶ 

λύπης ἐξέκραγεν “ὼ τῆς πολλῆς ἀτοπίας", ἐπιστρέ- 

ψαντος δὲ τοῦ βασιλέως πρὸς αὐτὸν ὀργῇ καί ὑτί 
80 δὴ σὺ λέγεις: εἰπόντος ᾿ὁμολογῶ᾽ φησίν "ἄχϑεσϑαι 

καὶ ἀγανακτεῖν, ὁρῶν ὑμᾶς τοὺς ἐκ Ζίιὸς γεγονότας 

ἅπαντας ὁμοίως κόλαξιν ἀνθρώποις καὶ καταγελά- Ο 

στοις χαίροντας καὶ γὰρ Ἡρακλῆς Κέρκωψί τισι. 
καὶ Σειληνοῖς ὁ Διόνυσος ἐτέρπετο, καὶ παρὰ “σοὶ 

εὅ τοιούτους ἰδεῖν ἔστιν εὐδοκιμοῦντας᾽. Τιβερίου δὲ 

Καίσαρος εἰς τὴν σύγκλητόν ποτὲ παρελθόντος εἷς 

τῶν κολάκων ἀναστὰς ἔφη δεῖν ἐλευϑέρους ὄντας 

παρρησιάξεσϑαι καὶ μηδὲν ὑποστέλλεσϑαι μηδ᾽ ἀπο- 

8 ἀποτυμπανίζοντος Η ϑθτελοῦντος στρεβλοῦντος Οδἰδ Κογι5 

ῬΙαίατοι; Μοσα]α. Ὑ0]. 1. 10 
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σιωπᾶν τῶν συμφερόντων" ἀνατείνας ὃδὲ πάντας 

οὕτως. γενομένης αὐτῷ σιωπῆς καὶ τοῦ Τιβερίου 

προσέχοντος, ᾿ἄχουσον᾽ ἔφη ᾿ Καῖσαρ ἅ σοι πάντες 

ἐγκαλοῦμεν, οὐδεὶς δὲ τολμᾷ φανερῶς λέγειν. ἀμε- 

λεῖς σεαυτοῦ καὶ προΐεσαι τὸ σῶμα καὶ κατατρύχεις 

ἡ φροντίσι καὶ πόνοις ὑπὲρ ἡμῶν. οὔτε μεϑ᾽ ἡμέ- 
Ὁ ραν οὔτε νυχτὸς ἀναπαυόμενος. πολλὰ δ᾽ αὐτοῦ 

2 

αξ 

τοιαῦτα συνείροντος, εἰπεῖν φασι τὸν ῥήτορα Κάσ- 

σιον Σευῆρον “αὕτη τοῦτον ἣ παρρησία τὸν ἄνϑοω- 
πον ἀποχτενεῖ". 

19. Καὶ ταυτὶ μὲν ἐλάττονά ἐστιν. ἐκεῖνα δ᾽ 
ἤδη χαλεπὰ καὶ λυμαινόμενα τοὺς ἀνοήτους. ὅταν 

εἰς τἀναντία πάϑη καὶ νοσήματα κατηγορῶσιν (ὥσπερ 

Ἱμέριος ὁ κόλαξ τῶν πλουσίων τινὰ τὸν ἀνελευϑε- 

ρώτατον χαὶ φιλαργυρώτατον ᾿ϑήνησιν ὡς ἄσωτον 

ἐλοιδόρει καὶ ἀμελῆ καὶ πεινήσοντα κακῶς μετὰ τῶν 

τέκνων) ἢ τοὺς ἀσώτους αὖ πάλιν καὶ πολυτελεῖς 
εἰς μικρολογίαν καὶ ῥυπαρίαν ὀνειδίζωσιν (ὥσπερ 
Νέρωνα Τίτος Πετρώνιος) ἢ τοὺς ὠμῶς καὶ ἀγρίως 

προσφερομένους ἄρχοντας ὑπηκόοις ἀποϑέσϑαι κχε- 

λεύωσι τὴν πολλὴν ἐπιείκειαν καὶ τὸν ἄκαιρον ἔλεον 

καὶ ἀσύμφορον. ὅμοιος δὲ τούτοις καὶ ὁ τὸν εὐήϑη 
χαὶ βλᾶκα καὶ ἀβέλτερον ὡς δεινόν τινα καὶ πα- 

νοῦργον χαὶ φυλάττεσϑαι καὶ δεδιέναι προσποιού- 
μενος. καὶ ὃ τοῦ βασκάνου ὃὲ καὶ τῷ κακολογεῖν 
ἀεὶ καὶ ψέγειν χαίροντος. ἄν ποτε προαχϑεὶς ἔπαι- 
νέσῃ τινὰ τῶν ἐνδόξων. καϑαπτόμενος “καὶ ἀντι- 

Ἑ λέγων ὡς νόσημα τοῦτ᾽ ἔχοντος, ἀνθρώπους ἐπαινεῖν 

10 οὐκ ἀποκτενεῖ ΘΘΌΡΡΙΙΒ 14 τὸν Δα. Η 

10 

18 

20 

25 

ὥακων,α. 

- 

ὡοκιλδδοις παν οὐ τσ: 

καινἐνιὰ 

Α ᾿ Δ. «ι 
ἘΝΕΣΥ μνᾶς .νὶ 
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καὶ μηδενὸς ἀξίους. “τίς γὰρ οὗτός ἐστιν ἢ τί 

λαμπρὸν εἴρηκεν ἢ πεποίηκε: μάλιστα δὲ περὶ τοὺς 
ἔρωτας τοῖς κολαχευομένοις ἐπιτίϑενται καὶ προῦσ- 

ἑχκάουσιν. ἀδελφοῖς μὲν γὰρ ὁρῶντες διαφερομέ- 
ὅ νοῦς ἢ γονέων ὑπερφρονοῦντας ἢ πρὸς γυναῖκας 

αὑτῶν ὑπεροπτικῶς ἔχοντας οὔτε νουϑετοῦσιν οὔτ᾽ 

ἐγκαλοῦσιν, ἀλλὰ καὶ προσεπιτείνουσι τὰς ὀργάς. 

“οὐ γὰρ αἰσϑάνῃ σαυτοῦ᾽ καὶ “σὺ τούτων αἴτιος, 

ἀεὶ ϑεραπευτικῶς προσφερόμενος καὶ ταπεινῶς. ἂν 

10 ὃξ πρὸς ἑταίραν ἢ μοιχεύτριαν ἐρωμένην κνησμός 61 

τις ἐξ ὀργῆς καὶ ζηλοτυπίας ἐγγένηται. πάρεστιν 

εὐθὺς μετὰ παρρησίας λαμπρᾶς ἡ κολακεία. πῦρ ἐπὶ 

πῦρ εἰσφέρουσα χαὶ δικαιολογουμένη καὶ χατηγο- 

ροῦσα τοῦ ἐρῶντος ὡς ἀνέραστα πολλὰ καὶ σκληρὰ 
τ χαὶ νεμεδσητὰ ποιοῦντος" 

“ὦ δυσχάριστε. τῶν πυκνῶν φιλημάτων. 

οὕτως ᾿Δντώνιον οἵ φίλοι τῆς 4 ἰγυπτίας ἐρῶντα 
καὶ καόμενον ἀνέπειϑον ὡς ὑπ᾽ ἐκείνης ἐρῷῶτο,. καὶ 
λοιδοροῦντες ἐκάλουν ἀπαϑῆ καὶ ὑπερήφανον. “ἡ 

0 μὲν γὰρ γυνὴ καταλιποῦσα βασιλείαν τοσαύτην καὶ 

διατριβὰς εὐδαίμονας φϑείρεται μετὰ σοῦ στρατευο- Β 

μένη. σχῆμα παλλακίδος ἔχουσα" 

“σοὶ δέ τις ἐν στήϑεσσιν ἀκήλητος νόος ἐστί" 

καὶ περιορᾷς αὐτὴν ἀνιωμένην.᾽ ὃ δ᾽ ἡδέως ἐλεγχό- 
2ὅ μένος ὡς ἀδικῶν καὶ τοῖς κατηγοροῦσι χαίρων ὡς 

οὐδὲ τοῖς ἐπαινοῦσιν ἐλάνϑανε τῷ νουϑετεῖν δὸο- 

χοῦντι προσδιαστρεφόμενος. ἔοικε γὰρ ἡ τοιαύτη 

παρρησία τοῖς τῶν ἀκολάστων δήγμασι γυναικῶν. 

6 ὑπερόπτως ὁ 16 Νδῶμῃοκ. Ρρ. 833 28 Ηοιηθυ. αὶ 829 

ΤΟΣ 
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ἐγείρουσα καὶ γαργαλίξζουσα τῷ δοκοῦντι λυπεῖν τὸ 

ἡδόμενον. καὶ καϑάπερ τὸν ἄκρατον ἄλλως βοη- 

ϑοῦντα πρὺς τὸ κώνειον ἂν ἐμμίξωσι προσεμβα- 

Ολόντες αὐτῷ, κομιδῇ ποιοῦσι τὴν τοῦ φαρμάκου 

δύναμιν ἀβοήϑητον. ὀξέως ἀναφερομένην ἐπὶ τὴν ὅ 
καρδίαν ὑπὸ ϑερμότητος. οὕτω τὴν παρρησίαν ἐπι- 

στάμενοι μέγα βοήϑημα πρὸς τὴν κολακείαν οὖσαν 

οὗ πονηροὶ δι᾽ αὐτῆς κολακεύουσι τῆς παρρησίας. 

ὅϑεν οὐδ᾽ ὁ Βίας ἀπεχρίνατο καλῶς τῷ πυϑομένῳ 

τί τῶν ξῴων χαλεπώτατόν ἔστιν, ἀποκρινάμενος ὅτι 10 

τῶν μὲν ἀγρίων ὃ τύραννος. τῶν δ᾽ ἡμέρων ὃ κόλαξ. 
ἀληϑέστερον γὰρ ἦν εἰπεῖν ὅτι τῶν κολάκων ἥμεροι 

μέν εἰσιν οἵ περὶ τὸ βαλανεῖον καὶ περὶ τὴν τρά- 
Ὁ πεζαν. ὁ δ᾽ εἰς τὰ δωμάτια χαὶ τὴν γυναικωνῖτιν 

ἐχτείνων ὥσπερ πλεχτάνας τὸ πολύπραγμον καὶ διά- ιτ8 

βολον καὶ κακόηϑες ἄγριος καὶ ϑηριώδης καὶ δυσ- 
μεταχείριστος. 

20. Εἷς δέ τις ἔοικε τρόπος εἶναι φυλακῆς τὸ 

γιγνώσκειν καὶ μνημονεύειν ἀεὶ ὅτι τῆς ψυχῆς τὸ 

μὲν ἀληϑινὸν καὶ φιλόκαλον καὶ λογικὸν ἐχούσης, 39 

τὸ δ᾽ ἄλογον καὶ φιλοψευδὲς καὶ παϑητικόν, ὃ μὲν 
φίλος ἀεὶ τῷ κρείττονι πάρεστι σύμβουλος καὶ συν- 
ἤγορος. ὥσπερ ἰατρὸς τὸ ὑγιαῖνον αὔξων καὶ δια- 

φυλάττων, ὃ δὲ χόλαξ τῷ παϑητικῷ καὶ ἀλόγῳ 
Ε παραχάϑηται. καὶ τοῦτο κνᾷ καὶ γαργαλίζει καὶ ἀνα- 35 

πείϑει, καὶ ἀφίστησι τοῦ λογισμοῦ; μηχανώμενος αὐτῷ 

πονηράς τινας ἡδυπαϑείας. ὥσπερ οὖν τῶν σιτίων 

ἔστιν ἃ μήϑ᾽ αἵματι προσφύεται μήτε πνεύματι, μηδὲ 
28 μηδὲ Ἡ: μήτε 
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νεύροις τινὰ τόνον ἢ μυελοῖς προστίϑησιν, ἀλλ᾽ 

αἰδοῖα παρακινεῖ καὶ κοιλίαν ἐγείρει καὶ σάρκα ποιεῖ 

σαϑρὰν καὶ ὕπουλον, οὕτως ὃ τοῦ κόλακος λόγος 

οὐδὲν τῷ φρονοῦντι καὶ λογιζομένῳ προστίϑησιν, 
5. ἀλλ᾽ ἡδονήν τινα τιϑασεύων ἔρωτος ἢ ϑυμὸν ἐντεί- 

νῶν ἀνόητον ἢ διερεϑίζων φϑόνον ἢ φρονήματος 

ὕγκον ἐμποιῶν ἐπαχϑῆ καὶ κενὸν ἢ λύπῃ συνεπι- 

ϑρηνῶν ἢ τὸ κακόηϑες καὶ ἀνελεύϑερον καὶ ἄπιστον 

ἀεί τισι διαβολαῖς καὶ προαισϑήσεσι δριμὺ καὶ 

τὸ ψοφοδεὲς ποιῶν καὶ ὕποπτον οὐ διαφεύξεται τοὺς 

προσέχοντας. ἀεὶ γὰρ ὑφορμεῖ τινι πάϑει καὶ τοῦτο 
πιαίνει. καὶ πάρεστι βουβῶνος δίκην ἕκάστοτε τοῖς 

ὑπούλοις καὶ φλεγμαίνουσι τῆς ψυχῆς ἐπιγιγνόμενοο. 

“ὀργίζῃ: κόλασον. ἐπιϑυμεῖς; ὥνησαι. φοβῇ ; φύγω- 
τὸ μὲν. ὑπονοεῖς:; πίστευσον. ἂν δὲ περὶ ταῦτα δυσ- 

φώρατος ἦ τὰ πάϑη. διὰ σφοδρότητα καὶ μέγεϑος 

ἐχκρουομένου τοῦ λογισμοῦ, περὶ τὰ μικρὰ λαβὴν 
παρέξει μᾶλλον. ὕμοιος ὥν. καὶ γὰρ ἐν ὑποψίᾳ 62 

χραιπάλης τινὸς ἢ πλησμονῆς γενόμενον καὶ διστά- 

0 ἕοντα περὶ λουτροῦ καὶ τροφῆς ὁ μὲν φίλος ἐφέξει. 
φυλάττεσϑαι καὶ προσέχειν παραινῶν. ὁ δὲ κόλαξ 

εἰς τὸ βαλανεῖον ἕλκει, καὶ κελεύει νεαρόν τι παρα- 

τιϑέναν καὶ μὴ κακοῦν ἀνατάσει τὸ σῶμα. καὶ πρὸς 

ὁδὸν ἢ πλοῦν ἤ τινα πρᾶξιν δρῶν ἀπομαλακιξόμε- 

8 νον οὐ φήδει κατεπείγειν τὸν καιρόν, ἀλλὰ ταὐτὸ 

ποιήσειν ὑπερϑεμένους ἢ πέμψαντας ἕτερον. ἂν 
δ᾽ ὑπεσχημένος ἀργύριον οἰκείῳ τινὶ δανείσειν ἢ 
ἐπιδώσειν μεταμέληται μὲν αἰδῆται δέ. τῇ χείρονι Β 

9. προσϑέσεσι ἘΤΏΡΘΥΙΤΙ5 
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ῥοπῇ προστιϑεὶς ἑαυτὸν ὃ κόλαξ ἐπέρρωσε τὴν εἰς 
᾿" ΄ , ᾿ " Γ ϑο ν 

τὸ βαλλάντιον γνώμην καὶ τὸ δυσωπούμενον ἐξέκο- 

ψεν, ὡς ἀναλίσκοντα πολλὰ καὶ πολλοῖς ἀρκεῖν ὀφεί- 

λοντα φείδεσθαι κελεύων. ὅϑεν εἰ μὴ λανθάνομεν 

ἑαυτοὺς ἐπιϑυμοῦντες ἀναισχυντοῦντες ἀποδειλιῶν- 

τες. ὃ κόλαξ ἡμᾶς οὐ λήσεται. ἔστι γὰρ συνηγο- 

ρῶν ἀεὶ τούτοις τοῖς πάϑεσι καὶ περὶ τὰς τούτων 

ἐχβάσεις παρρησιαζόμενος. ταῦτα μὲν οὖν ἱκανὰ 

περὶ τούτων. 

21. ᾿Επὶ δὲ τὰς χρείας καὶ τὰς ὑπουργίας ἴωμεν 
ἤδη" καὶ γὰρ ἐν ταύταις πολλὴν ἀπεργάζεται σύγχυ- 

σιν καὶ ἀσάφειαν ὁ κόλαξ τῆς πρὸς τὸν φίλον δια- 

φορᾶς. ἄοκνος δοκῶν εἶναι καὶ πρόϑυμος ἐν πᾶσι 

χαὶ ἀπροφάσιστος. ὃ μὲν γὰρ τοῦ φίλου τρόπος 

ὥσπερ ὃ τῆς ἀληϑείας μῦϑος ἁπλοῦς ἐστι κατ᾽ Εὐ- 

ριπίδην καὶ ἀφελὴς καὶ ἄπλαστος. ὃ δὲ τοῦ κόλα- 
κοο ὄντως 

ς - ᾿] δ -»" [4 ὃ “" -- 9 

νοσῶν ἕν αὑτῷ φαρμάκων δεῖται σοφῶν 
Α - ν ΄ ᾿ -" δ’ ν 2 

καὶ πολλῶν νὴ 4ίέα καὶ περιττῶν. ὥσπερ οὖν ἐν 
-“ 9 ΄ ς ᾿ ΄ 2 Ο᾽, ΡΣ Ρ] ᾿ 

ταῖς ἀπαντήσεσιν ὃ μὲν φίλος ἔστιν ὅτε μήτ᾽ εἰπὼν 

μἡτ᾽ ἀκούσας μηδὲν ἀλλὰ προσβλέψας καὶ μειδιάσας 
" 3 Χ " Χ 3 - : Ν ΝΞ Ν ῳ “ 

τὸ εὐμενὲς καὶ τὸ οἰχεῖον ἔνδοϑεν δοὺς ταῖς ὄψεσι 

χαὶ δεξάμενος παρῆλθεν, ὃ δὲ κόλαξ τρέχει κατα- 

διώκει δεξιοῦται πόρρωϑεν. ἂν προσαγορευϑῇ πρό- 

τερον ὀφϑείς, ἀπολογεῖται μετὰ μαρτύρων καὶ ὅρκων 

πολλάκις. οὕτως ἕν ταῖς πράξεσι πολλὰ παραλείπου- 

σιν οἱ φίλοι τῶν μικρῶν. οὐκ ἐξακριβοῦντες οὐδὲ 

8 ἐκβάσεις] ἐντάσεις ὟΝ 18 Εὐριπίδην] ῬΒΟΘΗ. 4172 
24 ἂν) κὰν Η 
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πολυπραγμονοῦντες οὐδέν. οὐδ᾽ ἑαυτοὺς εἰς πᾶσαν 

ὑπουργίαν ἐμβάλλοντες. ἀλλ᾽ ἐκεῖνος ἐνταῦϑα συν- 

ἐχὴς καὶ ἐνδελεχὴς καὶ ἄτρυτος, οὐ διδοὺς ἑτέρῳ 

τόπον οὐδὲ χώραν διακονίας. ἀλλὰ βουλόμενος κε- 

ὅ λεύεσϑαι. κἂν μὴ κελευσϑῇ. δακνόμενος. μᾶλλον 

δ᾽ ὅλως ἐξαϑυμῶν καὶ ποτνιώμενος. 

22. Ἔστι μὲν οὖν καὶ ταῦτα δηλώματα τοῖς 
νοῦν ἔχουσιν οὐκ ἀληϑινῆς φιλίας οὐδὲ σώφρονος Ἐἰ 

ἀλλ᾽ ἑταιρούσης καὶ περιπλεκομένης ἑτοιμότερον τῶν 

10 δεομένων. οὐ “μὴν ἀλλὰ δεῖ πρῶτον ἐν ταῖς ἐπαγ- 

γελίαις σκοπεῖν τὴν διαφοράν. εὖ γὰρ εἴρηται καὶ 

τοῖς πρὸ ἡμῶν φίλου μὲν ἐκείνην εἶναι τὴν ἐπαγ- 
γελίαν 

εἰ δύναμαι τελέσαι γε καὶ εἰ τετελεσμένον ἐστί", 
16 χόλακος δὲ ταύτην 

“αὔδα ὅ τι φρονξειο". 

-καὶ γὰρ οἱ κωμικοὶ τοιούτους εἰσάγουσιν 

“ἐμέ, Νικόμαχε, πρὸς τὸν στρατιώτην τάξατε, 

ἂν μὴ ποιήσω πέπονα μαστιγῶν ὅλον. 
20 ἂν μὴ ποιήσω σπογγιᾶς μαλακώτερον 

τὸ πρόσωπον". 

ἔπειτα τῶν μὲν φίλων οὐδεὶς γίγνεται συνεργός, εἰ Ἐ 

μὴ γεγένηται σύμβουλος πρότερον. ἀλλ᾽ ὅταν δοκι- 

μάσῃ καὶ συγχαταστήδσῃ τὴν πρᾶξιν εἰς τὸ πρέπον 

36 ἢ τὸ συμφέρον" ὁ. δὲ κόλαξ. κἂν ἀποδῷ τις αὐτῷ 
τὸ συνδοχιμάσαι χαὶ συναποφήνασϑαι περὶ τοῦ 

9 τῶν δεομένων) τοῦ δέοντος ΜοΖί δ οι5 14 ἨοιηοΥ. 
ΜΞ 106. Σ' 427. ε 90 16 14. δΞἶ 190. Σ' 426. εξ 89 18 
ΜΘΙηΘΚ. ΤΥ Ρ. 669 19 μαστιγῶν) μαστίγου μ᾽ Μϑεάν!ραβ 
28 γεγένηται ῬΗυρσκίπβ: γένηται νε}] γίγνεται 
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πράγματος. οὐ μόνον ὑπείκειν καὶ χαρίξεσϑαι βου- 

λόμενος. ἀλλὰ καὶ δεδιὼς ὑποψίαν ὀχνοῦντος πα- 

ρέχειν καὶ φεύγοντος τὸ ἔργον. ἐνδίδωσι καὶ συν- 

ἑξορμᾷ τὴν ἐπιϑυμίαν. οὐδεὶς γάρ ἐστι ῥαδίως 
πλούσιος οὐδὲ βασιλεὺς οἷος εἰπεῖν δ 

69 “ἐμοὶ γὰρ εἴη πτωχός. εἰ δὲ βούλεται. 

πτωχοῦ κακίων. ὅστις ὧν εὔνους ἐμοί 

φόβον παρελθὼν τἀπὸ καρδίας ἐρεῖ". 

ἀλλ᾽ ὥσπερ οἱ τραγῳδοὶ χοροῦ δέονται φίλων συν- - 678 χος 
αδόντων ἢ ϑεάτρου συνεπικροτοῦντος. ὅϑεν ἡ μὲν 10 

τραγικὴ Μερόπη παραινεῖ 
δ ΄ ἈΝ Χ ᾿ Χ - Ε ΄ φίλους δὲ τοὺς μὲν μὴ χαλῶντας ἐν λόγοις 

, Χ Χ χ , Χ ιν - κέχτησο. τοὺς δὲ πρὸς χάριν σὺν ἡδονῇ 
τῇ σῇ πονηροὺς κλῇϑρον εἰργέτω στέγηο᾽. 

Β οἱ δὲ τοὐναντίον δρῶσι. τοὺς μὲν μὴ χαλῶντας ἐν τ 
΄ » 2 9 ΄, ἐν Ἁ - , 

λόγοις ἀλλ΄ ἀντιβαίνοντας ὑπὲρ τοῦ συμφέροντος 

ἀφοσιοῦνται, τοὺς δὲ πρὸς χάριν πονηροὺς καὶ ἀνε- 

λευϑέρους καὶ γόητας οὐ μόνον χλήϑροων καὶ στέγης 

ἐντὸς ἀλλὰ καὶ παϑῶν καὶ πραγμάτων ἀπορρήτων 
λαμβάνουσιν. ὧν ὃ μὲν ἁπλούστερος οὐκ οἴεται 30 
δεῖν οὐδ᾽ ἀξιοῖ σύμβουλος εἶναι πραγμάτων τηλι- 

, 9 2 6 Χ Ἁ ΄, ς }Ὶ 

κούτων ἀλλ᾽ ὑπουργὸς καὶ διάκονος. ὁ δὲ πανουρ- 

γότερος ἔστη μὲν ἐν τῷ συνδιαπορεῖν καὶ τὰς ὀφρῦς 
συνάγειν καὶ συνδιανεύειν τῷ προσώπῳ. λέγει δ᾽ 
οὐδέν" ἂν δ᾽ ἐχεῖνος εἴπῃ τὸ φαιψόμενον, “ὦ ρά- 35 

λ ἔρϑης με᾽ φησί ᾿ μικρὸν εἰπών. ἐγὼ γὰρ αὐτὸ κλειρ, ἔφϑης με᾿ φησί ἱμικρ ἐγὼ γὰρ 
τοῦτο λέγειν ἔμελλον᾽. ὡς γὰρ οἱ μαϑηματικοὶ τὰς 

δας δ Ἀρς να ὧν 

4 τὴν ἐπιϑυμίαν Ῥβασκῖπδ: τῇ ἐπυιϑυμίᾳ θ Νδαοκ. 
Ῥ. 386 12 1ᾶ. ν». 8178 
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ἐπιφανείας καὶ τὰς γραμμὰς λέγουσι μήτε κάμπτε- Ο 
σϑαι μήτε διατείνεσθαι μήτε κινεῖσθαι καϑ' ξαυτάς. 
νοητὰς καὶ ἀσωμάτους οὔσας. συγκάμπτεσϑαι δὲ καὶ 
συνδιατείνεσϑαι καὶ συμμεϑίστασϑαι τοῖς σώμασιν 

δ ὧν πέρατά εἰσιν. οὕτω τὸν κόλακα φωράσεις ἀεὶ 
συνεπιφάδκοντα καὶ συναποφαινόμενον καὶ συνηδό- 

μένον νὴ 4ία καὶ συνοργιζόμενον. ὥστε παντελῶς 

ἔν γε τούτοις εὐφώρατον εἶναι τὴν διαφοράν. ἔτι 

ὃὲ μᾶλλον ἐν τῷ τρόπῳ τῆς ὑπουργίας. ἡ μὲν 
10 γὰρ παρὰ τοῦ φίλου χάρις ὥσπερ ξῶον ἐν βάϑει 

τὰς κυριωτάτας ἔχει δυνάμεις, ἐπιδεικτικὸν δὲ καὶ Ὁ 

πανηγυρικὸν οὐδὲν ἔπεστιν ἀλλὰ πολλάκις. ὥσπερ 
ἰατρὸς λαϑὼν ἐθεράπευσε. καὶ φίλος ὠφέλησεν ἐν- 

τυχὼν ἢ διαλυσάμενος. ἀγνοοῦντος ἐπιμεληϑείο. 
15 τοιοῦτος ᾿Δρκχεσίλαος περί τε τἄλλα καὶ νοσοῦντος 

᾿Ζ“πελλοῦ τοῦ Χίου τὴν πενίαν καταμαϑὼν ἐπανῆλ- 

ϑὲν αὖϑις ἔχων εἴκοσι δραχμάς. καὶ καϑέσας πλη- 

σίον ᾿“ἐνταῦϑα μέν᾽ εἶπεν “οὐδὲν ἢ τὰ ᾿Εμπεδο- 
κλέους στοιχεῖα ταυτί 

8. πῦρ καὶ ὕδωρ καὶ γαῖα καὶ αἰϑέρος ἤπιον ὕψοο᾽. 

ἀλλ᾽ οὐδὲ κατάκεισαι σὺ δεξιῶς", ἅμα δὲ διακινῶν 
τὸ προσκεφάλαιον αὐτοῦ, λαϑὼν ὑπέβαλε τὸ κερ- 

μάτιον. ὡς οὖν ἡ διακονοῦσα πρεσβῦτις εὗρε καὶ Β 
ϑαυμάσασα τῷ ᾿4πελλῇ προσήγγειλε, γελάσας ἐκεῖνος 

80 “᾿Δρχεσιλάου᾽ εἶπε ἱτοῦτο τὸ χλέμμα΄. καὶ μὴν 
ἐοικότα γὲ τέχνα φύεται γονεῦσιν ἔν φιλοσοφία. 

“ακύδης γοῦν ὁ ᾿ἀρκεσιλάου γνώριμος ἀπ᾽ εἰσαγ- 

γελίας φεύγοντι δίκην Κηφισοχράτει μετὰ τῶν ἄλ- 

18 ᾿Εμπεδοκλέους) ΜΌΠ]ΔΟΙ. τνο]. 1 ν. 8 
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λων φίλων παρειστήχει. τοῦ δὲ κατηγόρου τὸν 

δακτύλιον αἰτήσαντος. ὁ μὲν ἡσυχῆ παρακαϑῆκεν, 

αἰσϑόμενος δ᾽ ὃ Δακύδης ἐπέβη τῷ ποδὶ καὶ ἐπέ- 
κρυψεν᾽ ἦν γὰρ ὃ ἔλεγχος ἐν ἐχείνῳ. μετὰ δὲ τὴν 

ἀπόφασιν τοῦ Κηφισοχράτους δεξιουμένου τοὺς δικα- 

Ἑ στὰς εἷς τις ὡς ἔοικεν ἑωρακὼς τὸ γενόμενον ἐκέ- 

λευσε Δακύδῃ χάριν ἔχειν καὶ τὸ πρᾶγμα διηγή- 

σατο. τοῦ “ακύδου πρὸς μηδένα φράσαντος. οὕτως 

οἶμαι καὶ τοὺς ϑεοὺς εὐεργετεῖν τὰ πολλὰ λανϑά- 

γψοντας. αὐτῷ τῷ χαρίξεσϑαι καὶ εὖ ποιεῖν φύσιν 

ἔχοντας ἥδεσθαι. τὸ δὲ τοῦ κόλακος ἔργον οὐδὲν 
ἔχει δίκαιον οὐδ᾽ ἀληϑινὸν οὐδ᾽ ἁπλοῦν οὐδ᾽ ἐλευ- 
ϑέριον. ἀλλ᾽ ἱδρῶτα καὶ κραυγὴν καὶ διαδρομὴν καὶ 

σύντασιν προσώπου ποιοῦσαν ἔμφασιν καὶ δόκησιν 
ἐπιπόνου χρείας καὶ κατεσπευσμένης. ὥσπερ ξωγρά- 

φημα περίεργον ἀναιδέσι φαρμάκοις καὶ κεκλασμέναις 

στολίσι καὶ ῥυτίσι καὶ γωνίαις ἐναργείας φαντασίαν 

ἐπαγόμενον. ἔστι δὲ καὶ διηγούμενος ἐπαχϑὴς ὡς 
ἔπραξε πλάνας τινὰς ἐπ᾿ αὐτῷ καὶ φροντίδας. εἶτ᾽ 
ἀπεχϑείας πρὸς ἕτέρους εἶτα πράγματα μυρία καὶ 
μεγάλα πάϑη διεξιών, ὥστ᾽ εἰπεῖν οὐκ ἄξια ταῦτ᾽ 
ἐχείνων᾽ πᾶσα μὲν γὰρ ὀνειδιξομένη χάρις ἐπαχϑὴς 

καὶ ἄχαρις καὶ οὐκ ἀνεχτή. ταῖς δὲ τῶν κολάχων 
οὐχ ὕστερον ἀλλὰ πραττομέναις ἔνεστιν εὐθὺς τὸ 

ἐπονείδιστον καὶ δυσωποῦν. ὃ δὲ φίλος. ἂν εἰπεῖν 

δεήσῃ τὸ πρᾶγμα. μετρίως ἀπήγγειλε, περὶ αὑτοῦ 
δ᾽ εἶπεν οὐδέν. ἧ δὴ καὶ Δακεδαιμόνιον Σμυρ- 
ναΐίοις δεομένοις σῖτον πέμψαντες, ὡς ἐθαύμαζον 

οὔ ἂν Η: κἂν 
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3 -“ Ἁ ͵ ς 3 ἈΠ ς ’ Ξ ΄, δ ἐχεῖνοι τὴν χάριν, “οὐδέν᾽ ἔφασαν ᾿ μέγα" μίαν γὰρ 

ἡμέραν ψηφισάμενοι τὸ ἄριστον ἀφελεῖν ἑαυτῶν καὶ 

τῶν ὑποζυγίων ταῦτ᾽ ἠϑοοίσαμεν᾽. οὐ γὰρ μόνον 

ἐλευϑέριος ἣ τοιαύτη χάρις. ἀλλὰ καὶ τοῖς λαμβά- 

ὄνουσιν ἡδίων. ὅτι τοὺς ὠφελοῦντας οὐ μεγάλα 

βλάπτεσϑαι νομίζουσιν. 

29. Οὐ τοίνυν μάλιστα τῷ περὶ τὰς ὑπουργίας 
2 » - ΄ 2 ολ - . Ν 2 ᾽, 
ἐπαχϑεῖ τοῦ κόλακος οὐδὲ τῇ περὶ τὰς ἐπαγγελίας 

9 ΄ ΄ “ι ᾿ , 9 Ἀ -»" 3 

εὐχερείᾳ γνοίη τις ἂν τὴν φύσιν. ἀλλὰ μᾶλλον ἐν 

τὸ τῷ καλῷ τῆς χρείας ἢ αἰσχρῷ καὶ διαφέροντι πρὸς 
ς ᾿Ὶ μ᾿ 32 , ς ᾿ Ἁ ’, 3 δ’ ἡδονὴν ἢ ὠφέλειαν. ὃ μὲν γὰρ φίλος οὐχ, ὥσπερ 

ἀπεφαίνετο Γοργίας. αὑτῷ μὲν ἀξιώσει τὰ δίκαια 

τὸν φίλον ὑπουργεῖν. ἐχείνῳ δ᾽ αὐτὸς ὑπηρετήσει 

πολλὰ καὶ τῶν μὴ δικαίων" 

τὸ συσσωφρονεῖν γάρ. οὐχὶ συννοσεῖν ἔφυ." 

μᾶλλον οὖν κἀκεῖνον ἀποτρέψει τῶν μὴ προσηκόν- 

των ἂν δὲ μὴ πείϑῃ. καλὸν τὸ Φωκίωνος πρὸς 
4 ,ὕ ς 3 ΄ ΄, Ν , - Ἁ 
᾿Δντίπατρον “οὐ δύνασαί μοι καὶ φίλῳ χρῆσϑαι καὶ 

΄ 3 Ν , ᾿" ν ΄ » 
κόλακι΄. τουτέστι καὶ φίλῳ καὶ μὴ φίλῳ. συνεργεῖν 

20 γὰρ δεῖ τῷ φίλῳ μὴ συμπανουργεῖν., καὶ συμβου- 

λεύειν μὴ συνεπιβουλεύειν, καὶ συμμαρτυρεῖν μὴ 

συνεξαπατᾶν. καὶ συνατυχεῖν νὴ 4ία μὴ συναδικεῖν. 

οὐδὲ γὰρ τὸ συνειδέναι τοῖς φίλοις τὰ αἰσχρά, 
πόϑεν γε δὴ τὸ συμπράττειν καὶ συνασχημονεῖν 

80 αἱρετόν ἐστιν; ὥσπερ οὖν “ακεδαιμόνιοι μάχῃ κρα- 

τηϑέντες ὑπ᾽ ᾿Δἀντιπάτρου καὶ ποιούμενοι διαλύσεις 
ἠξίουν ὅ τι βούλεται ξημιῶδες. αἰσχρὸν δὲ μηδὲν 

ἐπιτάττειν αὐτοῖς. οὕτως ὃ φίλος; ἄν τις ἢ δαπάνην 

15 πων. ΤΡ. Α. 401 
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ἢ κίνδυνον ἢ πόνον ἔχουσα χρεία καταλαμβάνῃ, 

πρῶτος ἀξιῶν καλεῖσϑαι καὶ μετέχειν ἀπροφασίστως 

καὶ προϑύμως. ὅπου δὲ πρόσεστιν αἰσχύνη. μόνον 

ἐᾶν καὶ φείδεσθαι παραιτούμενος. ἀλλ᾽ ἥ γε κολα- 
κεία τοὐναντίον ἐν μὲν ταῖς ἐπιπόνοις καὶ κινδυνώ- 

δεσιν ὑπουργίαις ἀπαγορεύει. κἂν διαπειρώμενος 

χρούσῃς. σαϑρὸν ἔκ τινος προφάσεως ὑπηχεῖ καὶ 

ἀγεννές" ἐν δὲ ταῖς αἰσχραῖς καὶ ταπειναῖς καὶ ἀδό- 

ξοις διακονίαις ἀπόχρησαι πάτησον., οὐδὲν ἡγεῖται 

δεινὸν οὐδ᾽ ὑβοιστικόν. ὁρᾷς τὸν πίϑηκον; οὐ 

δύναται τὴν οἰκίαν φυλάττειν ὡς ὁ κύων. οὐδὲ 

βαστάζειν ὡς ὃ ἵππος. οὐδ᾽ ἀροῦν τὴν γῆν ὡς οἵ 

βόες: ὕβριν οὖν φέρει καὶ βωμολοχίαν καὶ παιδιᾶς 
ἀνέχεται. γέλωτος ὄργανον ἐμπαρέχων ἑαυτόν. οὕτω 

δὴ καὶ ὃ χόλαξ οὐ συνειπεῖν οὐ συνεισενεγκεῖν οὐ 
συναγωνίσασϑαι δυνάμενος. πόνου τε καὶ σπουδῆς 

ἁπάσης ἀπολειπόμενος. ἐν ταῖς ὑπὸ μάλης πράξεσιν 

ἀπροφάσιστός ἐστι. καὶ πιστὸς ἔρωτος ὑπηρέτης καὶ 

περὶ λύσιν πόρνης ἀκριβὴς καὶ πότου δαπάνης ἐχ- 

καϑῆραι λογισμὸν οὐκ ἀμελής. οὐδὲ ῥάϑυμος ἐν 
δείπνων παρασκευαῖς. ϑεραπευτιχὸς δὲ παλλακίδων. 

πρὸς δὲ κηδεστὰς ἀποθρασύνεσθϑαι κελευσϑεὶς καὶ 

συνεκβαλεῖν γαμετὴν ἄτεγχτος καὶ ἀδυσώπητος. ὥστε 

μηδὲ ταύτῃ δυσφώρατον εἶναι τὸν ἄνδρα᾽ προστατ- 

τόμενος γὰρ ὅ τι βούλει τῶν ἀδόξων καὶ μὴ καλῶν 

ἕτοιμος ἀφειδεῖν ἑαυτοῦ, τῷ προστάττοντι χαρι- 

ζόμενος. 

24, Οὐχ ἥκιστα δ᾽ ἄν τις αὐτὸν ἐν τῇ πρὸς 
τοὺς ἄλλους φίλους διαϑέσει καταμάϑοι πολὺ τοῦ 

10 

τό 
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φίλου διαφέροντα. τῷ μὲν γὰρ ἥδιστόν ἐστι μετὰ 

πολλῶν φιλεῖν καὶ φιλεῖσϑαι, καὶ τοῦτο πράττων 

ἀεὶ διατελεῖ περὶ τὸν φίλον ὅπως πολύφιλος καὶ 

πολυτίμητος ἔσται" κοινὰ γὰρ τὰ φίλων ἡγούμενος 

ὅ οὐδὲν οὕτως οἴεται δεῖν κοινὸν ὡς τοὺς φίλους 

ὑπάρχειν. ὁ δὲ ψευδὴς καὶ νόϑος καὶ ὑπόχαλκος 
ὥν, ἅτε δὴ μάλιστα γιγνώσκων ἑαυτὸν ἀδικοῦντα 

τὴν φιλίαν ὥσπερ νόμισμα παράσημον ὑπ᾽ αὐτοῦ 

γενομένην, ἔστι μὲν καὶ φύσει φϑονερός. ἀλλὰ τῷ 

τὸ φϑόνῳ χρῆται πρὸς τοὺς ὁμοίους, διαμιλλώμενος 

ὑπερβαλέσϑαι βωμολοχίᾳ καὶ σπερμολογίᾳ., τὸν δὲ 

. Ἀρείττονα τρέμει καὶ δέδοικεν. οὐ μὰ 4ία παρὰ 

“ύδιον ἅρμα πεζὸς οἰχνεύων᾽. ἀλλὰ “παρὰ χρυσὸν 

ἑφϑόν᾽, ὥς φησι Σιμωνίδης. ᾿ ἀκήρατον οὐδὲ μόλυ- 

τ βδον ἔχων᾽. ὅταν οὖν ἐλαφρὸς ὧν καὶ ἐπίτηκτος 
χαὶ ἀπατηλὸς ἐγγύϑεν ἀντεξετάζηται πρὸς ἀληϑινὴν 

χαὶ ἐμβριϑῆ φιλίαν καὶ σφυρήλατον. οὐκ ἀναφέρων 
ἀλλ᾽ ἐξελεγχόμενος ταὐτὸ ποιεῖ τῷ ξωγραφήσαντι 
τοὺς ἀλεκτρυόνας ἀϑλίως. ἐκεῖνός τε γὰρ ἐκέλευξ 

0 τὸν παῖδα τοὺς ἀληϑινοὺς ἀλεκτρυόνας ἀποσοβεῖν 

ἀπωτάτω τοῦ πίνακος, οὗτός τε τοὺς ἀληϑινοὺς 

ἀποσοβεῖ φίλους καὶ οὐκ ἐᾷ πλησιάξειν: ἂν δὲ μὴ 
δύνηται, φανερῶς μὲν ὑποσαίνει καὶ περιέπει, καὶ 

τέϑηπεν ὡς ἀμείνονας. λάϑρᾳ δ᾽ ὑφίησί τινας καὶ 

6 ὑποσπείρει διαβολάς. χρυφίου ὃὲ λόγου χνήσαντος 

ἕλκος, κἂν μὴ παντελῶς εὐθὺς ἐργάσηται. τὸ τοῦ 

“Μηδίου φυλάττει. μεμνημένος. ἦν δ᾽ ὃ Μήδιος τοῦ 

δος 195. ΒοΙΡΕ. 1 Ῥ. 460 18 οἰχνέων ἙΝ ΟΣΙΗ Σιμωνίδης] 
Ὁ ὁ Ὁ. 417 ἑφϑόν - ἔχων) ἀκήρατον ἔφϑόν Οὑλομό- 
λυβδος ἐών 14. 16 ἐπίτηκτος Ιᾳοο βῖαβ: ἐπίμτητος 
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περὶ τὸν ᾿4λέξανδρον χοροῦ τῶν κολάκων οἷον ἔξαρ- 
Ὁ χος χαὶ σοφιστὴς χορυφαῖος ἐπὶ τοὺς ἀρίστους συν- 

τεταγμένος. ἐκέλευεν οὖν ϑαοροῦντας ἅπτεσϑαι καὶ 
δάκνειν ταῖς διαβολαῖς. διδάσκων ὅτι. κἂν ϑερα- 

πεύσῃ τὸ ἕλκος ὁ δεδηγμένος. ἣ οὐλὴ μενεῖ τῆς ὅ 

διαβολῆς. ταύταις μέντοι ταῖς οὐλαῖς. μᾶλλον δὲ 

γαγγραίναις καὶ καρκινώμασι διαβρωϑεὶς ᾿4λέξαν- 

δροος ἀπώλεσε καὶ Καλλισϑένη καὶ Παρμενίωνα καὶ 

Φιλώταν" άγνωσι δὲ καὶ Βαγώαις καὶ ᾿4γησίαις 

καὶ Ζημητρίοις ἀφειδῶς ἐνέδωκεν ἑαυτὸν ὑποσκελί- τὸ 

ζεσϑαι. προσχυνούμενον χαὶ καταστολιζόμενον καὶ 
ἀναπλαττόμενον ὑπ᾽ αὐτῶν ὥσπερ ἄγαλμα βαρβα- 

Ε ρικόν. οὕτω μεγάλην ἔχει τὸ πρὸς χάριν δύναμιν, 

καὶ μεγίστην ὡς ἔοικεν ἐν τοῖς μεγίστοις εἶναι 

δοκοῦσι" τὸ γὰρ οἴεσθαι τὰ κάλλιστα μετὰ τοῦ βού- τὸ 

λεσϑαι πίστιν ἅμα τῷ κόλακι καὶ ϑάρσος δίδωσι. 

τῶν μὲν γὰρ τόπων τὰ ὑψηλὰ δυσπρόσοδα καὶ 

δυσέφικτα γίγνεται τοῖς ἐπιβουλεύουσι. τὸ δ᾽ ἐν 

ψυχῆ νοῦν οὐκ ἐχούσῃ δι᾽ εὐτυχίαν ἢ δι᾽ εὐφυΐαν 
ὕψος χαὶ φρόνημα τοῖς μικροῖς καὶ ταπεινοῖς μά- 30 

λιστα βάσιμόν ἐστιν. 
90. Ὅϑεν ἀρχόμενοί τὲ τοῦ λόγου παρεκελευσά- 

μεϑαὰ καὶ νῦν παρακελευόμεϑα τὸ φίλαυτον ἐκχ- 
Ἑ χόπτειν ἑαυτῶν χαὶ τὴν οἴησιν: αὕτη γὰρ ἡμᾶς 
προχολακεύουσα μαλακωτέρους ποιεῖ τοῖς ϑυραίοις 55 

κόλαξιν, ὡς ἑτοίμους ὄντας. ἂν ὃὲ πειϑόμενοι τῷ 

ϑεῷ καὶ τὸ ᾿γνῶϑι σαυτὸν᾽ ὡς ἑκάστῳ τοῦ παντὸς 
» ΄ 2 ’ Ω’ ᾿ ΄ οἿ Χ Ἀ 

ἄξιόν ἐστι μαϑόντες ἅμα καὶ φύσιν καὶ τροφὴν καὶ 

9 ᾿Ζγησίαις] γισι ὟὟΥ 19 ἢ δι᾽ εὐφυΐαν] 46]. ὟΥ 

ποτὸν τὰ κι Ὁ ΧΩ 
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παίδευσιν ἑαυτῶν ἀναϑεωρῶμεν ἐλλείμματα μυρία 

τοῦ καλοῦ χαὶ πολὺ τὸ φαύλως καὶ εἰκῆ συμμε- 
, “, ᾽ , 2 ΄ Ε] , μιγμένον ἔχουσαν ἐν πράξεσιν ἐν λόγοις ἐν πάϑε- 

σιν. οὐ πάνυ ῥαδίως ἐμπεριπατεῖν τοῖς κόλαξιν 

ὅ ἑαυτοὺς παρέξομεν. ᾿4λέξανδρος μὲν γὰρ ἀπιστεῖν - 
“᾿ - Ν δ τον 2 4 3 »"Ἥ [4 

ἑφὴ τοῖς ϑεὸν αὐτὸν ἀναγορεύουσιν ἐν τῷ καϑεύ- 

δειν μάλιστα καὶ ἀφροδισιάζειν. ὡς ἀγεννέστερος 

περὶ ταῦτα καὶ παϑητικώτερος αὑτοῦ γιγνόμενος" 

ἡμεῖς δὲ πολλὰ πολλαχοῦ τῶν ἰδίων αἰσχρὰ καὶ 
10 λυπηρὰ καὶ ἀτελῆ καὶ ἡμαρτημένα καϑορῶντες ἀεὶ 

ι 

φωράσομεν ἑαυτοὺς οὐχ ἐπαινοῦντος φίλου καὶ 
“ ’ 3 2 2 , Ν 

χατευλογοῦντος δεομένους. ἀλλ᾽ ἐλέγχοντος καὶ 

παρρησιαζομένου καὶ ψέγοντος ἡμᾶς νὴ 4ία κακῶς 

πράττοντας. ὀλίγοι μὲν γὰρ ἐκ πολλῶν εἰσιν οἵ 

τὸ παρρησιάξεσθαι μᾶλλον ἢ χαρίζεσϑαι τοῖς φίλοις 
αν ᾽ τὴ τῇ 5 5 3 ο ΄ “᾿ 

τολμῶντες" ἐν δὲ τοῖς ὀλίγοις αὖϑις οὐ ῥαδίως ἂν 

εὕροις ἐπισταμένους τοῦτο ποιεῖν. ἀλλ᾽ οἰομένους. 
ἂν λοιδορῶσι χαὶ ψέγωσι. παρρησίᾳ χρῆσϑαι. καί. 
τοι καϑάπερ ἄλλῳ τινὶ φαρμάκῳ, καὶ τῷ παρρη- 

20 σιάζεσϑαι μὴ τυχόντι καιροῦ τὸ λυπεῖν ἀχρήστως 

καὶ ταράττειν περίεστι καὶ ποιεῖν τρόπον τινὰ μετ᾽ 

ἀλγηδόνος ὃ ποιεῖ μεϑ’ ἡδονῆς τὸ κολακεύειν. βλά- 

πτονται γὰρ οὐκ ἐπαινούμενοι μόνον ἀκαίρως ἀλλὰ 

χαὶ ψεγόμενοι" χαὶ τοῦτο μάλιστα τοῖς κόλαξιν 

2ὅ εὐλήπτους καὶ πλαγίους παραδίδωσιν. ἀπὸ τῶν 

σφόδρα προσάντων χαὶ ἀντιτύπων ὥσπερ ἐπὶ τὰ 

“κοῖλα καὶ μαλακὰ δίκην ὕδατος ἀπολισϑάνοντας. διὸ 

δεῖ τὴν παρρησίαν ἤϑει χεχρᾶσϑαι καὶ λόγον ἔχειν 

ἀφαιροῦντα τὸ ἄγαν καὶ τὸ ἄκρατον αὐτῆς ὥσπερ 

06 
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φωτός. ἵνα μὴ ταραττόμενοι μηδ᾽ ἀλγοῦντες ὑπὸ 

τῶν ἅπαντα μεμφομένων χαὶ πᾶσιν ἐγκαλούντων 

καταφεύγωσιν εἰς τὴν τοῦ κόλακος σκιάν, καὶ πρὸς 

τὸ μὴ λυποῦν ἀποστρέφωνται. πᾶσαν μὲν γάρ. ὦ 
Φιλόπαππε. κακίαν φευχτέον ἐστὶ δι᾽ ἀρετῆς. οὐχὶ 

διὰ τῆς ἐναντίας κακίας. ὥσπερ ἔνιοι δοκοῦσιν 

αἰσχυντηλίαν μὲν ἀναισχυντίᾳ φεύγειν ἀγροικίαν δὲ 
βωμολοχίᾳ. δειλίας δὲ καὶ μαλακίας ἀπωτάτω τίϑε- 

σϑαι τὸν τρόπον ἂν ἔγγιστα φαίνωνται λαμυρίας 

καὶ ϑρασύτητος. ἔνιοι δὲ καὶ δεισιδαιμονίας ἀϑε- 

ότητα καὶ πανουργίαν ἀβελτερίας ἀπολόγημα ποι- 

οὖὔνται. καϑάπερ ξύλον τὸ ἦϑος ἐκ ζαμπῆς εἰς 
τοὐναντίον ἀπειρίᾳ τοῦ χατορϑοῦν διαστρέφοντες. 

αἰσχίστη δὲ κολακείας ἄρνησις ἀνωφελῶς λυπηρὸν 

εἶναι, καὶ κομιδῇ τινος ἀμούσου καὶ ἀτέχνου πρὸς 

εὔνοιαν ὁμιλίας ἀηδίᾳ καὶ χαλεπότητι φεύγειν τὸ 

ἀγεννὲς ἐν φιλίᾳ καὶ ταπεινόν, ὥσπερ ἀπελεύϑερον 

ἐν χωμῳδίᾳ τὴν χατηγορίαν ἰσηγορίας ἀπόλαυσιν 

ἡγούμενον. ἐπεὶ τοίνυν αἰσχρὸν μέν ἐστι κολακείᾳ 

περιπεσεῖν διώκοντα τὸ πρὸς χάριν, αἰσχρὸν δὲ φεύ- 

γοντα κολακείαν παρρησίας ἀμετρίᾳ διαφϑεῖραι τὸ 

φιλικὸν καὶ κηδεμονικόν, δεῖ δὲ μηδέτερον παϑεῖν 
ἀλλ᾽ ὥσπερ ἄλλῳ τινὶ καὶ τῇ παρρησίᾳ τὸ καλὸν 

ἐκ τοῦ μετρίου λαβεῖν. αὐτὸς ἔοικεν ὃ λόγος ὁ τὸ 
ἐφεξῆς ἀπαιτῶν ἐπιτιϑέναι τὴν κορωνίδα τῷ συγ- 

γράμματι. 

20. Ὥσπερ οὖν κῆράς τινας ἐπούσας τῇ παρρη- 
σίᾳ πλείονας ὁρῶντες πρῶτον ἀφαιρῶμεν αὐτῆς τὴν 

φιλαυτίαν. εὖ μάλα φυλαττόμενοι μὴ διά τι τῶν 

10 

1ὅ 
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ἰδίων οἷον ἀδικούμενοι καὶ ἀλγοῦντες ἐξονειδίξειν 

δοκῶμεν. οὔτε γὰρ ὑπ᾽ εὐνοίας ἀλλ᾽ ὑπ’ ὀργῆς 

οἴονται γίγνεσθαι τὸν ὑπὲρ αὐτοῦ τοῦ λέγοντος 

γιγνόμενον λόγον, οὔτε νουϑεσίαν ἀλλὰ μέμψιν 
ὅ εἶναι. φιλικὸν γὰρ ἡ παρρησία καὶ σεμνόν. ἡ δὲ 
μέμψις καὶ φίλαυτον καὶ μικρολόγον. ὅϑεν αἰδοῦν- 

ται τοὺς παρρησιαξομένους καὶ ϑαυμάζουσι. τοῖς δὲ 
μεμφομένοις ἀντεγκαλοῦσι καὶ καταφρονοῦσιν. ὥσπερ 

ὁ ᾿“γαμέμνων τὸν ᾿4χιλλέα παρρησιάξεσϑαι δοκοῦντα 
10 μετρίως οὐχ ὑπέμεινε, τοῦ δ᾽ Ὀδυσσέως καϑαπτο- 

μένου πικρῶς καὶ λέγοντος 
“οὐλόμεν᾽. αἴϑ᾽ ὥφελλες ἀεικελίου στρατοῦ ἄλλου 
σημαίνειν" 

εἴκει καὶ χαρτερεῖ. τῷ κηδεμονικῷ τοῦ λόγου καὶ 

τό νοῦν ἔχοντι συστελλόμενος. οὗτος μὲν γὰρ οὐκ 

ἔχων ἰδίας πρόφασιν ὀργῆς ἐπαρρησιάξετο πρὸς αὖ- 

τὸν ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος. ἐκεῖνος δὲ δι᾿ αὑτὸν ἐδόκει 

μάλιστα χαλεπαίνειν. αὐτός γε μὴν ὁ ᾿Δ4χιλλεύς. 

καίπερ οὐ γλυκύϑυμος ὧν οὐδ᾽ ἀγανόφρων ἀλλά 
8. “δεινὸς ἀνήρ. οἷος καὶ ἀναίτιον αἰτιάασϑαι᾽, 

παρεῖχε τῷ Πατρόκλῳ σιωπῇ καταφέρειν αὐτοῦ 

πολλὰ τοιαῦτα 

“νηλεές. οὐκ ἄρα σοί γε πατὴρ ἦν ἱππότα Πηλεύς 

οὐδὲ Θέτις μήτηρ᾽ γλαυκὴ δέ σὲ τίχτε ϑάλασσα 

283. πέτραι τ᾽ ἠλίβατοι. ὅτι τοι νόος ἐστὶν ἀπηνής᾽. 
ὥσπερ γὰρ ᾿ Ὑπερείδης ὁ δήτωρ ἠξίου σκοπεῖν .48η- 

ναίους μὴ μόνον εἰ πικρός ἐστιν, ἀλλ᾽ εἰ προῖκα 

πικρός, οὕτως ἡ τοῦ φίλου νουϑεσία καϑαρεύουσα 

19 ἨοτηοΥ. (Ξ 84 90 1ᾶ. 4 ρῦᾶ3. Ν 118 28 1α. Π 88 

ῬΙαΐατοηὶ Μοταα. ὙΟ] 1. 11 
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παντὸς ἰδίου πάϑους αἰδεστόν ἐστι χαὶ σεμνὸν καὶ 

ἀναντίβλεπτον. ἐὰν δὲ δὴ καὶ φανερὸς ἦ τις ἐν 
τῷ παρρησιάξεσϑαι τὰ μὲν εἰς αὑτὸν ἁμαρτήματα 

τοῦ φίλου κομιδῇ προϊέμενος καὶ ἀπολείπων. ἄλλας 

δέ τινας αὐτοῦ πλημμελείας ἐλέγχων καὶ δάκνων 5 

ἐφ᾽ ἑτέροις καὶ μὴ φειδόμενος. ἄμαχος ὃ τόνος τῆς 

παρρησίας οὗτός ἐστι καὶ τῇ γλυκύτητι τοῦ νουϑε- 

τοῦντος ἐπιτείνων τὸ πικρὸν καὶ αὐστηρὸν τῆς νου- 

ϑεσίας. ὅϑεν εὖ μὲν εἴρηται τὸ δεῖν ἐν ταῖς ὀργαῖς 
(φῚ καὶ ταῖς διαφοραῖς ταῖς πρὸς τοὺς φίλους μάλιστα τὸ 

πράττειν τι καὶ σκοπεῖν τῶν ἐκείνοις συμφερόντων 

ἢ. πρεπόντων. οὐχ ἧττον δὲ τούτου φιλικόν ἐστι τὸ 

παρορᾶσϑαι καὶ ἀμελεῖσϑαι δοκοῦντας αὐτοὺς ὑπὲρ 

ἄλλων ἀμελουμένων παρρησιάζξεσϑαι καὶ ὑπομιμνή- 
ὄκειν. ὡς Πλάτων ἐν ταῖς πρὸς ΖΙιονύσιον ὑποψέαις τ 

καὶ διαφοραῖς ἠτήσατο καιρὸν ἐντυχίας᾽ εἶθ᾽ ὁ μὲν 
ἔδωκεν. οἰόμενος ὑπὲρ αὑτοῦ τι ἔχειν μέμψασϑαι 

τὸν Πλάτωνα καὶ διελθεῖν. ὁ δὲ Πλάτων οὕτω πως 

διελέχϑη πρὸς αὐτόν. “εἴ τινα αἴσϑοιο. Διονύσιε, 

Ὁ δυσμενῆ πεπλευκότα εἰς Σικελίαν. κακόν τί σὲ 30 

ποιῆσαι βουλόμενον οὐκ ἔχοντα δὲ καιρόν. ἄρ᾽ ἂν 
ἐάσειας αὐτὸν ἐχπλεῦσαι καὶ περιίδοις ἀθῷον ἀπαλ- 

λαγέντα;᾽ 'πολλοῦ δέω᾽ εἶπεν ὃ Ζιηιονύσιος ᾿ὦ Πλά- 
των᾿ δεῖ γὰρ οὐ τὰ ἔργα τῶν ἐχϑρῶν μόνον ἀλλὰ 
χαὶ τὴν προαίρεσιν μισεῖν καὶ κολάξειν.. “εἰ τοί- 35 

νυν᾽ εἶπεν ὁ Πλάτων ᾿ἐπ’ εὐνοίᾳ τις ἀφιγμένος τῇ 
- - , Ἁ 9 “ “- ’] 

σῇ δεῦρο βούλεται μὲν ἀγαϑοῦ τινος αἴτιός σοι γε- 

2 δὴ καὶ] δΛὴ᾽ Η 1 ὑποψίαις ατεθοο-Γδὐϊπα 8. 1624: 
ὑπεροψίαις 
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νέσϑαι, σὺ δὲ καιρὸν οὐ παρέχεις. ἄξιόν ἐστι τοῦ- 
τον ἀχαρίστως προέσϑαι καὶ ὀλιγώρως; ἐρωτήσαν- 

τος δὲ τοῦ Ζιονυσίου τίς ἐστιν οὗτος. ᾿Δἰσχίνης᾽ 

εἶπεν “ἀνὴρ τῷ τε ἤϑει παρ᾽ ὁντινοῦν τῶν Σωκρά- 

ὅ τους ἑταίρων ἐπιεικὴς καὶ τῷ λόγῳ δυνατὸς ἐπανορ- 

ϑοῦν οἷς συνείη" πλεύσας δὲ δεῦρο πολλὴν ϑάλατ- 

ταν, ὡς συγγένοιτό σον διὰ φιλοσοφίας, ἠμέληται᾽. 

ταῦϑ'᾽ οὕτως ἐκίνησε τὸν Ζιονύσιον, ὥστε τὰς μὲν 

χεῖρας τῷ Πλάτωνι εὐϑὺς περιβαλεῖν καὶ κατασπάζξε- 

τὸ σϑαι. τὴν εὐμένειαν καὶ τὴν μεγαλοφροσύνην ἀγά- 

μενον. τοῦ δ᾽ Αἰσχίνου χαλῶς καὶ μεγαλοπρεπῶς 

ἐπιμεληϑῆναι. 

21. Ζ]εύτερον τοίνυν ὥσπερ ἐκκαϑαίροντες ὕβριν 

ἅπασαν καὶ γέλωτα καὶ σκῶμμα καὶ βωμολοχίαν 

ι5 ἡδύσματα πονηρὰ τῆς παρρησίας ἀφαιρῶμεν. ὥσπερ 

γὰρ ἰατροῦ σάρχα τέμνοντος εὐρυϑμίαν τινὰ δεῖ Ἐ 

χαὶ χαϑαριότητα τοῖς ἔργοις ἐπιτρέχειν, ὀρχηστικὴν 
δὲ καὶ παράβολον καὶ περιτρέχουσαν ὑγρότητα καὶ 

περιεργίαν ἀπεῖναι τῆς χειρός, οὕτως ἡ παρρησία 

50 δέχεται τὸ ἐπεδέξιον καὶ τὸ ἀστεῖον, ἂν ἡ χάρις 
τὴν σεμνότητα σῴζῃ. ϑρασύτης δὲ καὶ βδελυρία καὶ 
ὕβοις προσοῦσα πάνυ διαφϑείρει χαὶ ἀπόλλυσιν. 
ὅϑεν ὃ μὲν ψάλτης οὐκ ἀπιϑάνως οὐδ᾽ ἀμούσως 
ἐπεστόμισε τὸν Φίλιππον ἐπιχειροῦντα περὶ κρου- 

5 μάτων διαφέρεσθαι πρὺς αὐτόν, εἰπών “μὴ γένοιτό 
σοι οὕτως ὦ βασιλεῦ κακῶς, ἵν᾽ ἐμοῦ ταῦτα σὺ 

βέλτιον εἰδῇς. ᾿Επίχαρμος δ᾽ οὐκ ὀρϑῶς, τοῦ 

θ συνείη)] ἂν συνῇ Η 22 πάνυ] πάντα Ἀ 20 σὺ 
ταῦτα Ἡ οχ Ρ. 634 ἃ 

11." 
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Ἱέρωνος ἀνελόντος ἐνίους τῶν συνήϑων καὶ μεϑ' 
ἡμέρας ὀλίγας καλέσαντος ἐπὶ δεῖπνον αὐτόν, "ἀλλὰ 

πρῴην᾽ ἔφη ᾿ϑύων τοὺς φίλους οὐκ ἐχάλεσας᾽. 
κακῶς δὲ καὶ ᾿Δἀντιφῶν. παρὰ Διονυσίῳ ξητήσεωςἩ. 

οὔσης καὶ λόγου “ποῖος χαλκὸς ἄριστος᾽, “ἐκεῖνος ὅ 

εἶπεν, ᾿ἐξ οὗ ᾿4ϑήνησι κατεσχεύασαν τὰς “Φρμοδίου 

καὶ ᾿Δριστογείτονος εἰχόνας᾽. οὔτε γὰρ ὠφελεῖ τού- 

τῶν τὸ λυπηρὸν καὶ πιχρόν, οὔτε τέρπει τὸ βωμο- 

λόχον καὶ παιδιῶδες, ἀλλ᾽ ἔστι κακοηϑείᾳ καὶ ὕβρει 
Β μεμιγμένης ἀκρασίας μετ᾽ ἔχϑρας τὸ τοιοῦτον εἶδος, 10 

ᾧ χρώμενοι προσαπολλύουσιν αὑτούς, τὴν περὶ τὸ 

φρέαρ ὄρχησιν ἀτεχνῶς ὀρχούμενοι. χαὶ γὰρ ᾿άντι- 
φῶν ἀπέϑανεν ὑπὸ Διονυσίου καὶ Τιμαγένης ἐξέ- 

πεσε τῆς Καίσαρος φιλίας, ἐλευϑέρᾳ μὲν οὐδέποτε 
φωνῇ χρησάμενος. ἐν δὲ τοῖς συμποσίοις καὶ τοῖς τ 
περιπάτοις ἑκάστοτε πρὸς οὐδ᾽ ἡντινοῦν σπουδὴν 

“ἀλλ᾽ ὅ τι οἱ εἴσαιτο γελοίιον ᾿“ργείοισιν᾽ 

αἰτίαν φιλίας ὥσπερ σόφισμα λοιδορίας προφερό- 

μενος. ἐπεὶ καὶ τοῖς κωμικοῖς πολλὰ πρὸς τὸ ϑέα- 

τρον αὐστηρὰ καὶ πολιτικὰ πεποίητο συμμεμιγμένον 30 

Ο δὲ τὸ γελοῖον αὐτοῖς καὶ βωμολόχον, ὥσπερ σιτίοις 

ὑπότριμμα μοχϑηρόν, ἐξίτηλον ἐποίει τὴν παρρησίαν 

χαὶ ἄχρηστον, ὥστε περιῆν κακοηϑείας δόξα καὶ 

βδελυρίας τοῖς λέγουσι. χρήσιμον δὲ τοῖς ἀκούουσιν 
οὐδὲν ἀπὸ τῶν λεγομένων. ἄλλως μὲν οὖν προσ- 3 
οἰστέον ἐστὶ καὶ παιδιὰν καὶ γέλωτα τοῖς φίλοιο" 

ἡ δὲ παρρησία σπουδὴν ἐχέτω καὶ ἦϑος. ἂν δ᾽ 

17 Ἠοιηθνυ. Β 21 20 αὐστηρῶς Η πολιτικὰ] 
πληχτικῶς Η ἐπεποίητο Ἡ 
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ὑπὲρ μειξόνων ἧὖ. καὶ πάϑει καὶ σχήματι καὶ τόνῳ 
φωνῆς ὁ λόγος ἀξιόπιστος ἔστω καὶ κινητικός. ὃ δὲ 

καιρὸς ἐν παντὶ μὲν παρεϑεὶς μεγάλα βλάπτει. μά- 

λιστα δὲ τῆς παρρησίας διαφϑείρει τὸ χρήσιμον. 

5 ὅτε μὲν οὖν ἐν οἴνῳ καὶ μέϑῃ τὸ τοιοῦτο φυλα- 

χτέον, εὔδηλόν ἐστιν. εὐδίᾳ γὰρ ἐπάγει νέφος ὁ 
κινῶν ἐν παιδεᾷ καὶ φιλοφροσύνῃ λόγον ὀφρῦν ἀνα- 

σπῶντα καὶ συνιστάντα τὸ πρόσωπον. ὥσπερ ἄντι- 

ταττόμενον τῷ “υαίῳ ϑεῷ καὶ ᾿ἱλύοντι τὸ τῶν 
τὸ δυσφόρων δκύνιον μεριμνᾶν᾽ κατὰ Πίνδαρον. ἔχει 

δὲ χαὶ κίνδυνον ἡ ἀκαιρία μέγαν. ἀκροσφαλεῖς γάρ 

εἰσιν αἱ ψυχαὶ πρὸς ὀργὴν διὰ τὸν οἶνον. καὶ πολ- 

λάκις ἡ μέϑη παραλαβοῦσα τὴν παρρησίαν ἔχϑραν 

ἐποίησε. χαὶ ὅλως οὐκ ἔστι γενναῖον οὐδὲ ϑαρρα- 
τὸ λέον ἀλλ᾽ ἄνανδρον ἐν τῷ νήφειν ἀπαρρησιάστου 

τὸ παρρησιάξεσϑαι παρὰ τράπεξαν ὥσπερ οἵ δειλοὶ 

κύνες. οὐδὲν οὖν δεῖ περὶ τούτων λέγοντα μηκύνειν. 

.}) 

28. ᾿Επεὶ δὲ πολλοὶ τοὺς φίλους εὖ φερομένους Ἐ 
ἐν τοῖς πράγμασιν οὔτ᾽ ἀξιοῦσιν οὔτε τολμῶσι ῥυϑιμί-. 

30 ἕξειν. ἀλλ᾽ ὅλως ἀπρόσιτον καὶ ἀνέφικτον ἡγοῦνται 

νουϑεσίᾳ τὸ εὐτυχοῦν εἶναι. σφαλλομένοις δὲ καὶ 

πταίουσιν ἐπιτίϑενται καὶ πατοῦσιν ὑπὸ χεῖρα καὶ 
ταπεινοὺς γεγενημένους. ὥσπερ δεῦμα κεκρατημένον 

παρὰ φύσιν τὴν παρρησίαν ἀϑρόως ἐφιέντες αὐτοῖς 

5ὅ χαὶ ἀπολαύοντες ἄσμενοι τῆς μεταβολῆς διὰ τὴν 
πρόσϑεν ὑπεροψίαν ἐχείνων αὑτῶν δ᾽ ἀσϑένειαν. 

9 Μυαίῳ ΝΥ»: Πυδίω 10 δυσφόρων) δυσφρόνων Νδποκ. 
σκύνιον Ἰάθηη: σχοινίον μεριμνᾶν Ἰάθτη: μεριμνῶν 
Πίνδαρον) Βοισκ. 1 ν. 400 
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οὐ χεῖρόν ἐστι καὶ περὶ τούτων διελθεῖν καὶ ἀπο- 
κρίνασϑαι τῷ Εὐριπίδῃ λέγοντι 

“ὅταν δ᾽ ὃ δαίμων εὖ διδῷ, τί δεῖ φίλων ;᾽ 
Ἑ ὅτι δεῖ μάλιστα παρρησιαζομένων φίλων τοῖς εὐτυ- 

χοῦσι καὶ τὸ ἄγαν ὑφιέντων τοῦ φρονήματος. ὀλίγοι 

γάρ εἰσιν οἷς μετὰ τοῦ εὐτυχεῖν παραγίγνεται τὸ 

φρονεῖν" οἱ δὲ πολλοὶ φρενῶν ἐπεισάκτων δέονται 

καὶ λογισμῶν πιεξόντων ἔξωϑεν αὐτοὺς ὑπὸ τῆς τύ- 

χη φυσωμένους καὶ σαλευομένους. ὅταν δ᾽ ὁ δαί- 

ἱῶν καταβάλῃ καὶ περιέλῃ τὸν ὄγκον. αὐτοῖς τοῖς 

πράγμασιν ἔνεστι τὸ νουϑετοῦν καὶ μετάνοιαν ἐμ- 

ποιοῦν. ὅϑεν οὐδὲν ἔργον τότε παρρησίας φιλικῆς 

οὐδὲ λόγων βάρος ἐχόντων καὶ δηγμόν, ἀλλ᾽ ὡς 

ἀληϑῶς ἐν ταῖς τοιαύταις μεταβολαῖς 

609 “εἰς ὕμματ᾽ εὔνου φωτὸς ἐμβλέψαι γλυκύ᾽ 

παρηγοροῦντος χαὶ παραϑαρρύνοντοο. ὥσπερ τοῦ 

Κλεάρχου τὸ πρόσωπον ὃ Ξενοφῶν ἕν ταῖς μάχαις 

καὶ παρὰ τὰ δεινά φησιν δρώμενον εὐμενὲς καὶ 

φιλάνϑρωπον εὐθαρσεστέρους ποιεῖν τοὺς κινδυ- 

νεύοντας. ὃ δὲ παρρησίαν καὶ δηγμὸν ἀνθρώπῳ 

δυστυχοῦντι προσάγων ὥσπερ ὀξυδορκικὸν ὄμματι 

ταρασσομένῳ καὶ φλεγμαίνοντι, ϑεραπεύεν μὲν οὐ- 

δὲν οὐδ᾽ ἀφαιρεῖ τοῦ λυποῦντος, ὀργὴν δὲ τῇ λύπῃ 
Β προστίϑησι καὶ παροξύνει τὸν ἀνιώμενον. αὐτίκα 

γοῦν ὑγιαίνων μέν τις οὗ χαλεπός ἐστιν οὐδ᾽ ἄγριος 

παντάπασιν ἀνδρὶ φίλῳ ψέγοντι μὲν συνουσίας καὶ 

πότους αὐτοῦ ψέγοντι δ᾽ ἀργίαν καὶ ἀγυμνασίαν 

2 Εὐριπίδῃ} ΟΥ. 661 1ὅ ἘπηῚρ. Ιοη 182 11 Ξε- 
νοφῶν) Απδ. ΠῚ 0, 11 
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" ᾿ - " Ν 3 ΄, ᾿ 
καὶ λουτρὰ συνεχῆ καὶ πλησμονὰς ἀκαίρους νο- 

σοῦντι δ᾽ οὐκ ἀνεχτὸν ἀλλὰ μείξων νόσος ἀκούειν 
Ο’ -“ Ἂ , 3 3 , Ἁ , ᾿ ὅτι ταῦτά σοι γέγονεν ἐξ ἀκρασίας καὶ μαλακίας καὶ 
ὃ 2. "ἡ, Α »" μ᾿ - 2 ΄ Ψ " ι ὄψα καὶ γυναῖκας. ὦ τῆς ἀκαιρίας. ἄνϑροωπε 

διαϑήκην γράφω καὶ παρασκευάξεταί μοι καστόριον 

ἢ σκχαμώνιον ὑπὸ τῶν ἰατρῶν. σὺ δὲ νουϑετεῖς καὶ 
ιλοσοφεῖς. οὕτω τοίνυν καὶ τὰ πράγματα τῶν 

ι 

δυστυχούντων. οὐ παρρησίαν ἐνδέχεται καὶ γνωμο- 

λογίαν. ἀλλ᾽ ἐπιεικείας δεῖται καὶ βοηϑείας. καὶ 

γὰρ αἱ τέίτϑαι τοῖς παιδίοις πεσοῦσιν οὐ λοιδορησό- 

μεναι προστρέχουσιν. ἀλλ᾽ ἤγειραν καὶ περιέπλυναν 

καὶ κατέστειλαν., εἶθ᾽ οὕτως ἐπιπλήττουσι καὶ χκολά- 

ἕξουσι. λέγεται ὃὲ καὶ Ζημήτριος ὃ Φαληρεὺς ὅτε 

τῆς πατρίδος ἐξέπεσε καὶ περὶ Θήβας ἀδοξῶν καὶ 
τ ταπεινὰ πράττων διῆγεν. οὐχ ἡδέως ἰδεῖν προσιόντα 

20 

20 

Κράτητα. παρρησίαν κυνικὴν καὶ λόγους τραχεῖς 

προσδεχόμενος" ἐντυχόντος δὲ πράως αὐτῷ τοῦ Κρά- 

τητος καὶ διαλεχϑέντος περὶ φυγῆς ὡς οὐδὲν ἔχοι 
κακὸν οὐδ᾽ ἄξιον φέρειν βαρέως πραγμάτων σφαλε- 

ρῶν καὶ ἀβεβαίων ἀπηλλαγμένον. ἅμα δὲ ϑαρρεῖν 
ἑαυτῷ καὶ τῇ διαϑέσει παρακαλοῦντος. ἡδίων γενό- 

μενος καὶ ἀναϑαρρήδσας πρὸς τοὺς φίλους εἶπε ᾿ φεῦ 

τῶν πράξεων ἐκείνων καὶ ἀσχολιῶν δι᾽ ἃς ἄνδρα 
τοιοῦτον οὐκ ἔγνωμεν. 

“λυπουμένῳ γὰρ μῦϑος εὐμενὴς φίλων. 
ἄγαν δὲ μωραίνοντι νουϑετήματα." 

οὗτος ὁ τρόπος τῶν γενναίων φίλων" οἱ δ᾽ ἀγεννεῖς 
χαὶ ταπεινοὶ τῶν εὐτυχούντων κόλακες. “ὥσπερ τὰ 

2ὅ λυπουμένῳ] Ναποῖ. Ρ». ὅ34 γὰρ] μὲν Η 
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Ε; ῥήγματα καὶ τὰ σπάσματά᾽ φησι Ζημοσϑένης “ὅταν τι 

κακὸν τὸ σῶμα λάβῃ τότε κινεῖσϑαι"., καὶ οὗτοι ταῖς 

μεταβολαῖς ἐπιφύονται. καϑάπερ ἡδόμενοι καὶ ἀπο- 

λαύοντες. καὶ γὰρ ἂν δέηταί τινος ὑπομνήσεως ἐν οἷς 

δι᾽ αὑτὸν ἔπταισε βουλευσάμενος κακῶς, ἱκανόν ἐστι τό 

“οὔ τι καϑ' ἡμέτερόν γε νόον᾽" μάλα γάρ τοι ἔγωγε 
΄ Δ ΣΝ ΄ 9 πόλλ΄ ἀπεμυϑεόμην΄. 

ὧν 

29, Ἔν τίσιν οὖν σφοδρὸν εἶναι δεῖ τὸν φίλον 

καὶ πότε τῷ τόνῳ χρῆσϑαι τῆς παρρησίας; ὅταν ἧδο- 

νῆς ἢ ὀργῆς ἢ ὕβρεως ἐπιλαβέσϑαι φερομένης οἵ και- τὸ 

Ε ροὶ παρακαλῶσιν ἢ κολοῦσαι φιλαργυρίαν ἢ ἀπροσ- 

εξίαν ἀνασχεῖν ἀνόητον. οὕτως ἐπαρρησιάζετο Σόλων 

πρὸς Κροῖσον ὑπ᾽ εὐτυχίας ἀβεβαίου διεφϑορότα 
χαὶ τρυφῶντα. τὸ τέλος ὁρᾶν κελεύσας" οὕτω Σῶω- 

κράτης ᾿Δ4λκιβιάδην ἐχόλουε. καὶ δάχρυον ἐξῆγεν τ 

ἀληϑινὸν ἐξελεγχομένου καὶ τὴν καρδίαν ἔστρεφε. 
τοιαῦτα τὰ Κύρου πρὸς Κυαξάρη: χαὶ τὰ πρὸς 

Δίωνα Πλάτωνος. ὅτε λαμπρότατος ἦν καὶ πάντας 

εἰς ἑαυτὸν ἀνθρώπους ἐπέστρεφε διὰ τὸ κάλλος τῶν 
πράξεων χαὶ τὸ μέγεϑος. παραχελευομένου φυλάτ- 30 

10 τεσϑαι καὶ δεδιέναι τὴν “αὐθάδειαν, ὡς ἐρημίᾳ 

ξύνοικον᾽. ἔγραφε δὲ χαὶ Σπεύσιππος αὐτῷ μὴ 
μέγα φρονεῖν εἰ πολὺς αὐτοῦ λόγος ἐστὶν ἐν παι- 

δαρίοις καὶ γυναίοις. ἀλλ᾽ ὁρᾶν ὅπως ὁσιότητι καὶ 

δικαιοσύνῃ καὶ νόμοις ἀρίστοις κοσμήσας Σικελίαν 35 

“εὐκλεᾶ ϑήσει᾽ τὴν ᾿Δκαδήμειαν. Εὖκτος δὲ καὶ 

Εὐλαῖος. ἑταῖροι Περσέως. εὐτυχοῦντι μὲν ἀεὶ πρὸς 

6 Ἠοτϊηδυ. 1 108 10 ἔστρεφε Η: ἀνέστρεφε 21 
αὐϑάδειαν] Ρ]αῦ. ἘΡ. ΤΥ Ρ. 5821 26 εὐκλεᾶ ϑήσει] Ἐὰ- 
Υρ. ῬΒορη. 1132 

ων. 
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χάριν ὁμιλοῦντες καὶ συνεπινεύοντες ὥσπερ οἱ λοιποὶ 
παρηκχολούϑουν" ἐπεὶ δὲ Ῥωμαίοις συμβαλὼν περὶ 
Πύδναν ἔπταισε καὶ ἔφυγε. προσπεσόντες ἐπετίμων 

πικρῶς καὶ ἀνεμίμνησκον ὧν ἐξήμαρτεν ἢ παρεῖδεν, 

ἕχαστον ἐξονειδίζοντες. ἄχρι οὗ διαλγήσας ὃ ἄνϑρω- 

πος ὑπὸ λύπης καὶ ὀργῆς ἀμφοτέρους τῷ ξιφιδίῳ 

παίων ἀνεῖλεν. 
90. Ὁ μὲν οὖν κοινὸς οὕτω προωρίσϑω καιρός" 

οὺς δὲ παρέχουσιν αὐτοὶ πολλάκις οὐ χρὴ προΐεσϑαι 

τὸν κηδόμενον φίλων ἀλλὰ χρῆσϑαι" καὶ γὰρ ἐρώ- 

τῆσις ἐνίοις καὶ διήγησις καὶ ψόγος ὁμοίων ἐφ᾽ 

ἑτέροις ἢ ἔπαινος ὥσπερ ἐνδόσιμον εἰς παρρησίαν 

ἐστίν. οἷον ἐλϑεῖν Ζημάρατον εἰς Μακεδονίαν λέ- 

γουσι καϑ' ὃν χρόνον ἐν διαφορᾷ πρὸς τὴν γυναῖχα 

καὶ τὸν υἱὸν ὁ Φίλιππος ἦν: ἀσπασαμένου δ᾽ αὐτὸν 

τοῦ Φιλίππου καὶ πυϑομένου πῶς πρὸς ἀλλήλους 

ἔχουσιν ὁμονοίας οἵ Ἑλληνες. εἰπεῖν τὸν Ζ4ημάρατον 

εὔνουν ὄντα καὶ συνήϑη πάνυ γοῦν ὦ Φίλιππε 

καλόν ἐστί σοι πυνϑάνεσϑαι μὲν περὶ τῆς ᾿4“ϑηναίων 
καὶ Πελοποννησίων ὁμοφροσύνης. τὴν δ᾽ οἰκίαν περι- 

ορᾶν τὴν σεαυτοῦ τοσαύτης στάσεως καὶ διχονοίας 

γέμουσαν᾽. εὖ δὲ καὶ Ζιοογένης, ὃς ἐπεὶ παρελϑὼν 
εἰς τὸ τοῦ Φιλίππου στρατόπεδον. ὅτε τοῖς “Ελλησιν 

ἐβάδιξε μαχούμενος. ἀνήχϑη πρὸς αὐτόν. ὃ δ᾽ ἀγνοῶν 
ἠρώτησεν εἰ κατάσκοπός ἐστι. ἱπάνυ μὲν οὖν᾽ ἔφη 
κατάσκοπος ὦ Φίλιππε τῆς ἀβουλίας σου καὶ τῆς 

ἀνοίας, δι᾽ ἣν οὐδενὸς ἀναγκάζοντος ἔρχῃ περὶ τῆς 

βασιλείας καὶ τοῦ σώματος ὥρα μιᾷ διακυβεύσων᾽. 

10 φίάων Ἐ: φίλον 21 τῆς δα. Η 
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τοῦτο μὲν οὖν ἴσως σφοδρότερον" (31) ἕτερος δὲ 
καιρός ἐστι νουϑεσίας ὅταν ὑπ᾽ ἄλλων ΑρεδΟΘΉΒΕΜΣ 

τες ἐφ᾽ οἷς ἁμαρτάνουσι ταπεινοί τε γένωνται καὶ 

συσταλῶσιν. ὦ χρῶτ᾽ ἂν Ἐμβελοθ ὃ χαρίεις τοὺς μὲν 

λοιδοροῦντας ἀνακόπτων καὶ διακρουόμενος. ἰδία ὃ 

δ᾽ αὐτὸς ἁπτόμενος τοῦ φίλου καὶ ὑπομιμνήσκων 

ὡς εἰ διὰ μηδὲν ἄλλο προσεχτέον αὑτῷ. ὅπως γὲ 
μὴ ϑρασεῖς ὦσιν οὗ ἐχϑροί. ποῦ γὰρ ἔστι τούτοις 
τὸ στόμα διᾶραι, τί δὲ προσειπεῖν, ἂν ἀφῇς ταῦτα 

καὶ ῥίψῃς ἐφ᾽ οἷς κακῶς ἀκούεις; γίγνεται γὰρ τὸ 

οὕτω τὸ μὲν λυπηρὸν τοῦ λοιδοροῦντος. τὸ δ᾽ ὠφέ- 

λιμὸν τοῦ νουϑετοῦντος. ἔνιοι δὲ χομψότερον. ἄλ- 

λους ψέγοντες. ἐπιρεηρηριουδα τοὺς σα μή Θ ΡΈΕΙ κατη- 

γοροῦσι γὰρ ἕτέρων ἃ πράττοντας ἐκείνους ἴσασιν. 
ὁ δ᾽ ἡμέτερος χαϑηγητὴς ᾿Δμμώνιος ἐν δειλινῇ δια- τὸ ἑ 

τριβῇ τῶν γνωρίμων τινὰς αἰσϑόμενος ἠριστηκότας, 

οὐχ ἁπλοῦν ἄριστον ἐκέλευσεν ἰδίῳ παιδὶ πληγὰς 
ἐμβαλεῖν τὸν ἀπελεύϑερον. ἐπειπὼν ὅτι χωρὶς ὄξους 

ἀριστᾶν οὐ δύναται. καὶ ἅμα πρὸς ἡμᾶς ἀπέβλεψεν. 
ὥστε τῶν ἐνόχων ἅψασϑαι τὴν ἐπιτίμησιν. 20 

52. Ἔτι τοίνυν εὐλαβητέον ἐστὶν ἐν πολλοῖς 

παρρησίᾳ χρῆσϑαι πρὸς φίλον, ἐνθυμούμενον τὸ 
τοῦ Πλάτωνος. ἐπεὶ γὰρ ὃ Σωκράτης ἥψατό τινος 

τῶν συνήϑων σφοδρότερον ἐπὶ ταῖς τραπέξαις δια- 

λεγόμενος. “οὐκ ἄμεινον ἦν᾽ ὁ Πλάτων ἔφη "ἰδίᾳ 35 

ταῦτα λελέχϑαι;᾽ καὶ ὃ Σωκράτης “σὺ δ᾽ οὐκ ἄμει- 

νον᾽ εἶπεν ᾿ ἐποίησας ἂν ἰδία πρὸς ἐμὲ τοῦτ᾽ εἰπών: 

ἴ αὑτῷ Ξοιῖρβὶ: αὐτῷ 9 προσειπεῖν] προφέρειν ἘΒ. 
Μ811π| προσεπειπεῖν 
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Πυϑαγόρου δὲ τραχύτερον ἐν πολλοῖς γνωρίμῳ προσ- 

ενεχϑέντος ἀπάγξασϑαι τὸ μειράκιον λέγουσιν, ἔκ 
τούτου δὲ μηδέποτε τὸν Πυϑαγόραν αὖϑις ἄλλου 

παρόντος ἄλλον νουϑετῆσαι. δεῖ γὰρ ὡς νοσήματος 

5 οὐκ εὐπρεποῦς τῆς ἁμαρτίας τὴν νουϑέτησιν καὶ 

ἀνακάλυψιν ἀπόρρητον εἶναι καὶ μὴ πανηγυρικὴν 

μηδ᾽ ἐπιδεικτιχὴν μηδὲ μάρτυρας χαὶ ϑεατὰς συν- 
ὄγουσαν. οὐ γὰρ φιλικὸν ἀλλὰ σοφιστικὸν ἀλλο- 

τρίοις ἐνευδοκιμεῖν σφάλμασι. καλλωπιξόμενον πρὸς 

10 τοὺς παρόντας. ὥσπερ οἵ χειρουργοῦντες ἕν τοῖς 

ϑεάτροις ἰατροὶ πρὸς ἐργολαβίαν. ἄνευ δὲ τῆς 

ὕβρεως. ἣν οὐδεμιᾷ ϑεραπείᾳ προσεῖναι δίκαιόν 

ἐστι. καὶ τὸ τῆς κακίας σκεπτέον φιλόνεικον καὶ 

αὔϑαδες. οὐ γὰρ ἁπλῶς ᾿νουϑετούμενος ἔρως μᾶλ- 

τι λὸν πιξζει᾿ κατ᾽ Εὐριπίδην, ἀλλ᾽ ἂν νουϑετῇ τις ἐν 

πολλοῖς καὶ μὴ φειδόμενος. πᾶν νόσημα καὶ πᾶν 
πάϑος εἰς τὸ ἀναίσχυντον καϑίστησιν. ὥσπερ οὖν 

ὃ Πλάτων τοὺς παρασκευάξοντας ἐν τοῖς νέοις αἰσχύ- 

νὴν γέροντας αὐτοὺς ἀξιοῖ πρῶτον αἰσχύνεσϑαι τοὺς 

80 νέους. οὕτω τῶν φίλων ἡ δυσωπουμένη παρρησία 
δυσωπεῖ μάλιστα, καὶ τὸ μετ᾽ εὐλαβείας ἀτρέμα 
προσιέναι καὶ ἅπτεσϑαι τοῦ ἁμαρτάνοντος ὑπερείπει 

καὶ διεργάξεται τὴν κακίαν ἀναπιμπλαμένην τοῦ 
αἰδεῖσθαι τὸ αἰδούμενον. ὅϑεν ἄριστα μὲν ἔχει τό 

58. ἄγχι σχὼν κεφαλήν. ἵνα μὴ πευϑοίαϑ' οἵ ἄλλοι᾽, 

τ 

ἥκιστα δὲ πρέπει γαμετῆς ἀκουούσης ἄνδρα καὶ παί- Ο 

δων ἐν ὄψει πατέρα καὶ ἐραστὴν ἐρωμένου παρόντος 

15 Ἐῤριπίδην] Ναποῖς. Ρ. 449 18 Πλάτων] Τιορσο. 
Ῥ. 129 ὁ οὔ Ἠοιηθι. α 157 
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Ἃ 

ἢ γνωρίμων διδάσκαλον ἀποκαλύπτειν: ἐξίστανται 

γὰρ ὑπὸ λύπης καὶ ὀργῆς ἐλεγχόμενοι παρ᾽ οἷς εὖ- 

δοχιμεῖν ἀξιοῦσιν. οἶμαι δὲ καὶ Κλεῖτος οὐχ οὕτω 
παρώξυνε διὰ τὸν οἶνον. ὡς ὅτι πολλῶν παρόντων 
ἐδόκει χολούειν ᾿4λέξανδρον. καὶ ᾿4ριστομένης ὃ ὅ 
Πτολεμαίου καϑηγητὴς ὅτι νυστάξοντα πρεσβείας 

παρούσης ἐπάταξεν ἐξεγείρων. λαβήν τινα παρέσχε 

τοῖς χόλαξι. προσποιουμένοις ἀγαναχτεῖν ὑπὲρ τοῦ 

“κα. δικωδ δου δοκανον ἐς ἀασδιυοὰ, δὼ 5... ὅὧν Σιων νῆ 

«ὐϑαωὶς. 

Ὁ βασιλέως καὶ λέγουσιν ᾿εἰ τοσαῦτα κοπιῶν καὶ ἀγρυ- 

πνῶν κατηνέχϑης. ἰδία σε νουϑετεῖν ὀφείλομεν. οὐκ τὸ 

ἐναντίον ἀνθρώπων τοσούτων προσφέρειν τὰς χεῖρας. 

ὁ δὲ φαρμάκου κύλικα πέμψας ἐκέλευσεν ἐχπιεῖν 

τὸν ἄνϑρωπον. ᾿Αριστοφάνης δὲ καὶ τὸν Κλέωνα 

τοῦτ᾽ ἐγκαλεῖν φησιν ὅτι 

“ξένων παρόντων τὴν πόλιν καχῶς λέγει 15 

καὶ παροξύνει τοὺς ᾿Ζ“ϑηναίους. διὸ δεῖ φυλάττεσϑαι 

καὶ τοῦτο μετὰ τῶν ἄλλων τοὺς μὴ παρεπιδείκνυ- 

σϑαι μηδὲ δημαγωγεῖν ἀλλ᾽ ὀνησιφόρως καὶ ϑερα- 

πευτικῶς χρῆσϑαι τῇ παρρησίᾳ βουλομένους. καὶ μὴν 

Ε ὅπερ ὃ Θουκυδίδης τοὺς Κορινϑίους λέγοντας περὶ 30 

αὑτῶν πεποίηκεν. ὡς ᾿ἄξιοί᾽ εἰσιν ἑτέροις “ἐπενεγ- 

χεῖν ψόγον᾽, οὐ κακῶς εἰρημένον. ἔδει παρεῖναι 

τοῖς παροησιαξομένοις. “ύσανδρος μὲν γὰρ ὡς ἔοικε β 

πρὸς τὸν ἐκ Μεγάρων ἐν τοῖς συμμάχοις παρρησια- 

ξόμενον ὑπὲρ τῆς ᾿Ελλάδος ἔφη τοὺς λόγους αὐτοῦ 35 

πόλεως δεῖσϑαι" παρρησία δὲ παντὸς ἀνδρὸς ἤϑους 

ἴσως δεῖται. καὶ τοῦτ᾽ ἀληϑέστατόν ἐστιν ἐπὶ τῶν 
ἑτέρους νουϑετούντων καὶ σωφρονιζόντων λεγόμενον. 

4 παρώξυνε Ἡ: παροξύναι 20 Θουκυδίδης} 1 τὸ ᾿ 

ΔΆ --- 
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ὁ γοῦν Πλάτων ἔλεγε νουϑετεῖν τῷ βίῳ τὸν Σπεύ- 

σιππον, ὥσπερ ἀμέλει καὶ Πολέμωνα Ξενοκράτης 
ὀφϑεὶς μόνον ἐν τῇ διατριβῇ καὶ ἀποβλέψας πρὸς Ε 

αὐτὸν ἐτρέψατο καὶ μετέϑηχεν. ἐλαφροῦ δὲ καὶ 
φαύλου τὸ ἦϑος ἀνθρώπου λόγῳ παρρησίας ἁπτο- 
μένῳ περίεστι προσακοῦσαι τό 

“ἄλλων ἰατρὸς αὐτὸς ἕλκεσιν βούων΄. 

59. Οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἐπεὶ φαύλους γε ὄντας αὐτοὺς 
ἑτέροις τε τοιούτοις ὁμιλοῦντας ἐξάγει τὸ πράγματα 

πολλάκις εἰς τὸ νουϑετεῖν. ἐπιεικέστατος ἂν εἴη τρό- 

πος ὃ συνεμπλέκων καὶ συμπεριλαμβάνων ἁμηγέπη 

τῷ ἐγκλήματι τὸν παρρησιαξόμενον" ἐφ᾽ ᾧ λέλεκται 

καὶ τό ' 
“Τυδείδη, τί παϑόντε λελάσμεϑα ϑούριδος ἀλκῆς: 

καὶ τό 
νῦν δ᾽ οὐδ᾽ ἑνὸς ἄξιοι εἰμέν 

“Ἑκτοροο΄. 

χαὶ ὃ Σωκράτης οὕτως ἀτρέμα τοὺς νέους ἤλεγχεν. 

ὡς μηδ᾽ αὐτὸς ἀπηλλαγμένος ἀμαϑίας. ἀλλὰ μετ᾽ 

ἐχείνων οἰόμενος δεῖν ἀρετῆς ἐπιμέλεσϑαι καὶ ξητεῖν 

τἀληϑές. καὶ γὰρ εὔνοιαν καὶ πίστιν ἔχουσιν οἵ 
ταὐτὰ μὲν ἁμαρτάνειν, ἐπανορϑοῦσϑαι δὲ τοὺς φί- 
λους ὥσπερ αὑτοὺς δοκοῦντες. ὁ δὲ σεμνύνων ἕαυ- 
τὸν ἐν τῷ κολούειν ἕτερον. ὡς δή τις εἰλικρινὴς 

ὅ καὶ ἀπαϑής, ἂν μὴ πολὺ καϑ᾽ ἡλικίαν ἧἦ προήκων 
3.ϑβ᾿,ἡῃ' 2 - ς 2 δα 4 νὰ ΄ 

μηδ᾽ ἔχων ἀρετῆς ὁμολογούμενον ἀξίωμα καὶ δόξης, 

ἐπαχϑὴς φανεὶς καὶ βαρὺς οὐδὲν ὠφέλησεν. ὅϑεν Β 
οὐχ ἁπλῶς ὁ Φοίνιξ ἐνέβαλε τὰ περὶ αὑτὸν ἀτυχή- 

1 Ναυοκ. ρΡ. δ48ὅ 
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ματα. δι᾽ ὀργὴν ἐπιχειρήσαντος ἀνελεῖν τὸν πατέρα 

χαὶ ταχὺ μεταγνόντος. 

ὡς μὴ πατροφόνος μετ᾽ ᾿Δ4χαιοῖσιν καλεοίμην᾽, 

ἵνα μὴ δοκῇ νουϑετεῖν ἐχεῖνον ὡς αὐτὸς ἀπαϑὴς ὧν 
ἰν ϑγα. - Α 3 ξ 2 "Ἂ δῚ 3 “-- ὑπ᾿ ὀργῆς καὶ ἀναμάρτητος. ἐνδύεται γὰρ ἠϑικῶς ὅ 

τὰ τοιαῦτα. χαὶ μᾶλλον εἴχουσι τοῖς ὁμοιοπαϑεῖν 

ἀλλὰ μὴ περιφρονεῖν δοχοῦσιν. ἐπεὶ δ᾽ οὔτε φῶς 

λαμπρὸν ὄμματι φλεγμαίνοντι προσοιστέον, οὔτ᾽ 

ἐμπαϑὴς ψυχὴ παρρησίαν ἀναδέχεται καὶ νουϑεσίαν 

ἄκρατον. ἐν τοῖς χρησιμωτάτοις ἐστὶ τῶν βοηϑημά- 

τῶν ὃ παραμιγνύμενος ἐλαφρὸς ἔπαινος, ὥσπερ ἐν 

τούτοις 

“ὑμεῖς δ᾽ οὐκέτι χαλὰ μεϑίετε ϑούριδος ἀλκῆς 

πάντες ἄριστοι ἐόντες ἀνὰ στρατόν. οὐδ᾽ ἂν ἔγωγε 
ἀνδοὶ μαχεσσαίμην ὅστις πολέμοιο μεϑείη 

λυγρὺς ἐών" ὑμῖν δὲ νεμεσσῶμαι περὶ κῆρι 
καί 

᾿ Πάνδαρε. ποῦ τοι τόξον ἰδὲ πτερύεντες ὀιστοί 
καὶ κλέος. ᾧ οὔ τίς τοι ἐρίξζεται ἐνθάδε γ᾽ ἀνήρ: 

σφόδρα δ᾽ ἐμφανῶς ἀνακαλεῖται καὶ τὰ τοιαῦτα τοὺς 
ὑποφερομένους 

ὁ δ᾽ Οἰδίπους ποῦ καὶ τὰ κλείν᾽ αἰνίγματα; 
καί 

ὁ πολλὰ δὴ τλὰς Ηρακλῆς λέγει τάδε: 

οὐ γὰρ μόνον ἀνίησι τοῦ ψόγου τὸ τραχὺ καὶ κολα- 
στικόν. ἀλλὰ καὶ ζῆλον ἐμποιεῖ πρὸς ἑαυτὸν αἰδου- 

μένῳ τὰ αἰσχρὰ τῇ τῶν καλῶν ὑπομνήσει καὶ 

8 Ἠοτηθν. 1 461 1516. ΝΕ 110 15.106) ὙΠ 
22 Ἐπηρ: ῬΠοΘη. 1608 924. 1. το. Ἐς 1950 2ῦ κολα- 
στυκόν Ξ5ΟΥΊΡΒΙ: κελευστικόν 
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παράδειγμα ποιουμένῳ τῶν βελτιόνων ἑαυτόν. ὅταν 

δ᾽ ἑτέρους οἷον ἥλικας ἢ πολίτας ἢ συγγενεῖς παρα- 
βάλλωμεν., ἄχϑεται καὶ διαγριαίνεται τὸ φιλόνεικον 

τῆς κακίας. καὶ τοῦτο πολλάκις εἴωϑεν ὑποφωνεῖν 

σι μετ᾽ ὀργῆς τί οὖν οὐχ ἄπει πρὸς τοὺς ἐμοῦ χρείτ- 
τονας. ἐμοὶ δὲ μὴ παρέχεις πράγματα; φυλαχτέον 

οὖν ἑτέρους ἐπαινεῖν παρρησιαξόμενον πρὸς ἑτέρους, 
ἂν μὴ νὴ 4έα γονεῖς ὦσιν. ὡς ᾿Δγαμέμνων 

“ἦ ὀλίγον οἵ παῖδα ἐοικότα γείνατο Τυδεύς. Ε 
τ΄ πων πλόον 10 καὶ ὁ ἐν τοῖς Σχυρίοις Ὀδυσσεύς 

σὺ δ᾽, ὦ τὸ λαμπρὸν φῶς καταισχύνων γένους. 
ξαίνεις, ἀρίστου πατρὸς “Ελλήνων γεγώς: 

94. “Ἥκιστα δὲ προσήκει νουϑετούμενον ἀντινου- 

ϑετεῖν καὶ παρρησίᾳ παρρησίαν ἀντεχφέρειν" ταχὺ 

16 γὰρ ἐχκάει καὶ ποιεῖ διαφοράν. καὶ ὅλως οὐκ ἀντι- 

παρρησιαζομένου δόξειεν ἂν ἀλλὰ παρρησίαν μὴ 

φέροντος ὁ τοιοῦτος ὠϑισμὸς εἶναι. βέλτιον οὖν Ε 

ὑπομένειν τὸν νουϑετεῖν δοχοῦντα φίλον" ἂν γὰρ 

ὕστερον αὐτὸς ἁμαρτάνῃ καὶ δέηται νουϑεσίας. αὐτὸ 
20 τοῦτο τῇ παρρησίᾳ τρόπον τινὰ παρρησίαν δίδωσιν. 

ὑπομιμνησκόμενος γὰρ ἄνευ μνησικακίας ὅτι τοὺς 

φίλους καὶ αὐτὸς εἰώϑει μὴ περιορᾶν ἁμαρτάνοντας 
ἀλλ᾽ ἐξελέγχειν καὶ διδάσκειν, μᾶλλον ἐνδώσει καὶ 
παραδέξεται τὴν ἐπανόρϑωσιν. ὡς οὖσαν εὐνοίας καὶ 

25 χάριτος οὐ μέμψεως ἀνταπόδοσιν οὐδ᾽ ὀργῆς. 
θῦ. Ἔτι τοίνυν ὃ μὲν Θουκυδίδης φησίν “ὅστις 18 

ἐπὶ μεγίστοις τὸ ἐπίρϑονον λαμβάνει, ὀρϑῶς βου- 

1 ἑτέρους] τὸ ἑτέρους ΒΗ 9. Ἠουπον, Εἰ 800 Ἴ 
ΝδθΟΚ. ρΡ. 688 26 Θουκυδίδης) 11 04 
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λεύεται᾽" τῷ δὲ φίλῳ προσήκει τὸ ἐκ τοῦ νουϑετεῖν 

ἐπαχϑὲς ὑπὲρ μεγάλων ἀναδέχεσϑαι καὶ σφόδρα 
διαφερόντων. ἂν δ᾽ ἐπὶ πᾶσι καὶ πρὸς πάντα δυσ- 
κολαίνῃ καὶ μὴ φιλικῶς ἀλλὰ παιδαγωγικῶς προῦσ- 

φέρηται τοῖς συνήϑεσιν, ἀμβλὺς ἐν τοῖς μεγίστοις 

νουϑετῶν ἔσται καὶ ἄπρακτος. ὥσπερ ἰατρὸς δριμὺ 

φάρμακον ἢ πικρὸν ἀναγχαῖον δὲ καὶ πολυτελὲς εἰς 

πολλὰ καὶ μικρὰ καὶ οὐκ ἀναγκαῖα διελὼν τῇ παρ- 
ρησίᾳ καταχεχρημένος. αὐτὸς μὲν οὖν σφόδρα φυ- 
λάξεται τὸ συνεχὲς καὶ φιλαίτιον᾽ ἑτέρου δὲ μικρο- 
λογουμένου περὶ πάντα καὶ παρασυκοφαντοῦντος 

ὥσπερ ἐνδόσιμον ἕξει πρὸς τὰ μείζονα τῶν ἁμαρτη- 

μάτων. καὶ γὰρ ἰατρὸς Φιλότιμος ἐμπύου τὸ ἧπαρ 
ἀνθρώπου δείξαντος αὐτῷ τὸν δάκτυλον ἡλκωμένον 

“οὐκ ἔστι σοι᾿ εἶπεν “ὦ τᾶν περὶ παρωνυχίας ὃ 

λόγος᾽. οὐχοῦν καὶ τῷ φίλῳ δίδωσιν ὃ καιρὸς 

εἰπεῖν πρὸς τὸν ἐπὶ μικροῖς καὶ μηδενὸς ἀξίοις 

ἐγκαλοῦντα “τί παιδιὰς καὶ πότους καὶ φλυάρους 

λέγομεν; οὗτος. ὦ τᾶν. ἀποπεμψάσϑω τὴν ἑταίραν 
ἢ παυσάσϑω κυβεύων. καὶ τἄλλα ϑαυμαστὸς ἡμῖν 

ἄνϑρωπός ἐστιν᾽. ὃ γὰρ εἰς τὰ μικρὰ συγγνώμην 

λαβὼν οὐκ ἀηδῶς εἰς τὰ μείζονα τῷ φίλῳ παρρη- 

σίαν δίδωσιν. ὃ δ᾽ ἐγκείμενος ἀεὶ καὶ πανταχοῦ 
πικρὸς καὶ ἀτερπὴς καὶ πάντα γιγνώσκων καὶ πολυ- 

πραγμονῶν οὐδὲ παισὶν ἀνεκτὸς οὐδ᾽ ἀδελφοῖς, ἀλλὰ 

καὶ δούλοις ἀφόρητος. 
86. ᾿Επεὶ δ᾽ οὔτε τῷ γήρᾳ πάντα πρόσεστι κακὰ 

10 καὶ φιλαίτιον] τοῦ φιλαιτίου Ἡ, 21 ἐστιν 
ἔσται Η 
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κατ᾿ Εὐριπίδην οὔτε τῇ τῶν φίλων ἀβελτερία., δεῖ 
μὴ μόνον ἁμαρτάνοντας ἀλλὰ καὶ κατορϑοῦντας ἐπι- 

τηρεῖν τοὺς φίλους. καὶ νὴ Ζ΄ία προϑύμως ἐπαινεῖν 

τὸ πρῶτον᾽ εἶϑ᾽ ὥσπερ ὃ σίδηρος πυκνοῦται τῇ 
περιψύξει καὶ δέχεται τὴν στόμωσιν ἀνεϑεὶς πρῶτον 
ὑπὸ ϑερμότητος καὶ μαλακὸς γενόμενος. οὕτω τοῖς 

φίλοις διακεχυμένοις καὶ ϑερμοῖς οὖσιν ὑπὸ τῶν 

ἐπαίνων ὥσπερ βαφὴν ἀτρέμα τὴν παρρησίαν ἐπά- 
γειν. δίδωσι γὰρ ὃ καιρὸς εἰπεῖν “ἄρ᾽ ἄξιον ἐκεῖνα 

τούτοις παραβάλλειν; ὁρᾷς τὸ χαλὸν οἵους καρποὺς 

ἀποδίδωσι; ταῦτ᾽ ἀπαιτοῦμεν οἱ φίλοι. ταῦτ᾽ ἐστὶν 

οἰκεῖα. πρὸς ταῦτα πέφυκας" ἐχεῖνα δ᾽ ἀποδιοπομ- 

πητέον 

“εἰς ὄρος ἢ ἐς κῦμα πολυφλοίσβοιο ϑαλάσσης᾽. 

ὡς γὰρ ἰατρὸς εὐγνώμων βούλοιτ᾽ ἂν ὕπνῳ καὶ 

τροφῇ μᾶλλον ἢ καστορίῳ καὶ σχκαμωνίῳ τὸ νόσημα 

λῦσαι τοῦ κάμνοντος. οὕτω καὶ φίλος ἐπιεικὴς καὶ 

πατὴρ χρηστὸς καὶ διδάσκαλος ἐπαίνῳ μᾶλλον ἢ 

ψόγῳ χαίρει πρὸς ἐπανόρϑωσιν ἤϑους χρώμενος. 

οὐδὲν γὰρ ἄλλο ποιεῖ τὸν παρρησιαξζόμενον ἥκιστα 

λυπεῖν χαὶ μάλιστα ϑεραπεύειν ἢ τὸ φειδόμενον 

ὀργῆς ἐν ἤϑει καὶ μετ᾽ εὐνοίας προσφέρεσϑαι τοῖς 

ἁμαρτάνουσιν. ὅϑεν οὔτ᾽ ἀρνουμένους δεῖ πικρῶς 

ἐξελέγχειν οὔτε κωλύειν ἀπολογουμένους, ἀλλὰ καὶ 

προφάσεις εὐσχήμονας ἁμωσγέπως συνεκχπορίζειν καὶ 
τῆς χείρονος αἰτίας ἀφισταμένοις αὐτοὺς ἐνδιδόναι 
μετριωτέραν. ὡς ὁ “Ἕχτωρ 

1 Εὐριπίδην] ῬΠοΘπ. 532 14 Ἠοιηθυ. Ζ 847 20 
ἀφισταμένοις Ἠδυρίϊαβ: ἀφισταμένους 

ῬΙυξαγΟΣ Μοσα]α. ὙΟΪ. 1. 19 
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δαιμόνι᾽. οὐ μὲν καλὰ χόλον τόνδ᾽ ἔνϑεο ϑυμῷ᾽ 
Ε πρὸς τὸν ἀδελφόν. ὡς οὐκ ἀπόδρασιν οὐδὲ δειλίαν 

74 

Ξ: ᾿] 3 9 Ἁ κ 3 » , . , 

οὖσαν ἀλλ᾽ ὀργὴν τὴν ἐκ τῆς μάχης ἀναχώρησιν 

αὐτοῦ. καὶ πρὸς τὸν ᾿Ζγαμέμνονα ὃ Νέστωρ 
ξ Ἀ Ἀ » - 

σὺ δὲ σῷ μεγαλήτορι ϑυμῷῶ 

εἴξαο". 
3 , Ἁ τ “«ωὐ δ... ᾽ 9 Άς 9 ΄ὔ 

ἠθικώτερον γὰρ οἶμαι τοῦ ᾿ἠδίκησας᾽ καὶ ᾿ἠσχημόνη- 

σας᾽ τὸ “οὐκ ἐπέστησας᾽ καὶ ᾿ἠγνόησαςο᾽. καὶ τὸ “μὴ 

φιλονείκει πρὸς τὸν ἀδελφὸν ἢ τὸ μὴ φϑόνει τῷ 
3 -.. 5 ΝΥ ν ς 7 Ἁ -“ 2 9 ἀδελφῷ᾽. καὶ τὸ φύγε τὴν γυναῖκα διαφϑείρουσαν 

ἢ τὸ ἱπαῦσαι τὴν γυναῖκα διαφϑείρων " τοιοῦτον 

γὰρ ἡ ϑεραπευτικὴ παρρησία ξητεῖ τρόπον. ἡ δὲ 

πρακτικὴ τὸν ἐναντίον. ὅταν γὰρ ἢ μέλλοντας ἅμαρ- 

τάνειν ἐκχροῦσαι δεήσῃ πρὸς ὁρμήν τινα βίαιον 

ἐνισταμένους ἐξ ἐναντίας φερομένην ἢ πρὸς τὰ καλὰ 

μαλακῶς καὶ ἀπροϑύμως ἔχοντας ἐντεῖναι καὶ πα- 
-" ΄ὔ ΡΣ 3 ’ὔ "-"ᾧ 4 9 ΄ 

ρορμῆσαι ϑελήσωμεν. εἰς αἰτίας δεῖ περιφέρειν ἀτό- 

πους καὶ μὴ πρεπούσας τὸ γιγνόμενον. ὡς ὃ παρὰ 

Σοφοκλεῖ τὸν ᾿Δχιλλέα παροξύνων Ὀδυσσεὺς οὔ 
φησιν ὀργίζεσϑαι διὰ τὸ δεῖπνον, ἀλλ᾽ 

“ἤδη φησί ᾿τὰ Τροίας εἰσορῶν ἑδώλια 
δέδοικας. 

χαὶ πρὸς ταῦτα πάλιν τοῦ ᾿Ζχιλλέως διαγανακτοῦν- 
τος χαὶ ἀποπλεῖν λέγοντος 

ς..9 5.2 εἰ 3 »" ᾿ Ω » 
ἐγῴδ᾽ ὃ φεύγεις. οὐ τὸ μὴ κλύειν κακῶς, 

ἀλλ᾽ ἐγγὺς “Εχτωρ ἐστί: οὐ μένειν καλόν᾽. 

1 Ηοτηου. Ζ 8326 ὅ 1ᾶ. 1109 8 τὸ οὐκ ἢ: καὶ 
οὐκ καὶ ἠγνόησας Ὗ΄ ι- τοῦ ἠγνόησας 12 ἡ δὲ πραχτικὴ] 
ἡ δ᾽ ἐπακτικὴ 9 14 πρὸς 5011081: ἢ πρὸς 15 ἐνιστα- 
μένους 5ΟΥ051: ἱσταμένους 21 Νάθοκ. Ρ. 129 
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τὸν μὲν οὖν ϑυμοειδῆ καὶ ἀνδρώδη δειλίας δόξῃ. 

τὸν δὲ σώφρονα καὶ κόσμιον ἀκολασίας, τὸν δ᾽ ἐλευ- 
ϑέριον καὶ μεγαλοπρεπῆ μικρολογίας χαὶ φιλαργυ- 

θέας δεδιττόμενοι παρορμῶσι πρὸς τὰ καλὰ καὶ τῶν 

ὅ αἰσχρῶν ἀπελαύνουσι. μέτριοι μὲν ἐν τοῖς ἀνηκχέ- 

στοις ἐξεταζόμενοι καὶ τὸ λυπούμενον καὶ τὸ συναλ- 
γοῦν πλέον ἐν τῷ παρρησιάξεσϑαι τοῦ ψέγοντος 

ἔχοντες, ἐν δὲ ταῖς κωλύσεσι τῶν ἁμαρτανομένων 
χαὶ πρὸς τὰ πάϑη διαμάχαις σφοδροὶ καὶ ἀπαραί.- 

τὸ τήτοι καὶ συνεχεῖς ὄντες" οὗτος γὰρ ὃ καιρὸς εὐνοίας 

ἀϑρούπτου καὶ παρρησίας ἀληϑινῆς ἐστι. τῷ δὲ 

ψέγειν τὰ πραχϑέντα καὶ τοὺς ἐχϑοοὺς κατ᾽ ἀλλή- 
λῶν ὁρῶμεν χρωμένους, ὥσπερ Ζ]ιογένης ἔλεγεν ὅτι ᾿ 

τῷ μέλλοντι σῴζεσθαι δεῖ φίλους ἀγαϑοὺς ἢ δια- 
τὸ πύρους ἐχϑροὺς ὑπάρχειν" οἵ μὲν γὰρ διδάσκουσιν, 

οἱ δ᾽ ἐλέγχουσι. βέλτιον δὲ τὰς ἁμαρτίας φυλάτ- 
τεσϑαι τοῖς συμβουλεύουσι πειϑόμενον ἢ μετανοεῖν 

ἁμαρτάνοντα διὰ τοὺς κακῶς λέγοντας. καὶ διὰ 

τοῦτο δεῖ καὶ περὶ τὴν παρρησίαν φιλοτεχνεῖν, ὅσῳ 
50 μέγιστόν ἔστι καὶ κράτιστον ἐν φιλίᾳ φάρμακον, 

εὐστοχίας τε καιροῦ μάλιστα καὶ κράσεως μέτρον 

ἐχούσης ἀεὶ δεομένη. 
81. Ἐπεὶ τοίνυν. ὥσπερ εἴρηται. πολλάκις ἡ 

παρρησία τῷ ϑεραπευομένῳ λυπηρὰ πέφυχε, δεῖ μι- 
εὖ μεῖσθαι τοὺς ἰατρούς" οὔτε γὰρ ἐχεῖνοι τέμνοντες 

ἐν τῷ πονεῖν καὶ ἀλγεῖν καταλείπουσι τὸ πεπονϑύς, 
ἀλλ᾽ ἐνέβρεξαν προσηνῶς καὶ κατῃόνησαν, οὔϑ᾽ οἵ 
νουϑετοῦντες ἀστείως τὸ πιχρὸν καὶ δηκτικὸν προσ- 

βαλόντες ἀποτρέχουσιν, ἀλλ᾽ ὁμιλίαις ἑτέραις καὶ 
15" 
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Ἐ λόγοις ἐπιεικέσιν ἐκπραὔνουσι καὶ διαχέουσιν. ὥσπερ 
οἱ λιϑοξόοι τὰ πληγέντα καὶ περικοπέντα τῶν ἀγαλ- 
μάτων ἐπιλεαίνοντες καὶ γανοῦντες. ὃ δὲ πληγεὶς 

μὲν τῇ παρρησίᾳ καὶ χαραχϑείς, ἀφεϑεὶς δὲ τραχὺς 
χαὶ οἰδῶν καὶ ἀνώμαλος ὑπ᾽ ὀργῆς δυσανάκλητος 5 

αὖϑίς ἐστι καὶ δυσπαρηγόρητος. διὸ καὶ τοῦτο δεῖ ' 
παραφυλάττειν ἕν τοῖς μάλιστα τοὺς νουϑετοῦντας β 

χαὶ μὴ προαπολείπειν. μηδὲ ποιεῖσθαι πέρας ὃμι- 

λίας καὶ συνουσίας τὸ λυποῦν καὶ παροξῦνον τοὺς 

συνήϑεις. 10 

ρο ““ΨΑΎ 



ΠΩΣ ΑΝ ΤῚΣ ΑἸΣΘΟΙ͂ΤΟ ΒΑΥΤΟΥ 

ΠΡΟΚΟΠΤΟΝΤῸΣ ἘΠ’ ΑΡΕΤΗΙι. 

7Ὁ 

1. Τίς τῶν λόγων. ὦ Σόσσιε Σενεκίων, σώσει Β 
τὴν ἑαυτοῦ βελτιουμένου πρὸς ἀρετὴν συναίσϑησιν. 

εἰ μηδεμίαν αἵ προκοπαὶ ποιοῦσι τῆς ἀφροσύνης ̓ 

ἄνεσιν. ἀλλ᾽ ἴσῳ σταϑιμῷ πᾶσιν ἣ κακία περιτιϑεμένη 
΄ ͵ 

δ ᾿μολυβδὶς ὥστε δίκτυον κατέσπασεν :" 
3 ᾿ δ 2 » Ἃ » 4 Ἁ οὐδὲ γὰρ ἐν μουσικοῖς τις ἢ γραμματικοῖς ἐπιδιδοὺς 

ἂν γνοίη μηδὲν ἐν τῷ μανϑάνειν ἀπαρύτων τῆς 
Ἀ - 9 ,ὕ 2 2 "» ... ὃ - 3 ΄ 

περὶ ταῦτα ἁμαϑίας ἀλλ ἴσης ἀεὶ τῆς ἀτεχνίας 

αὐτῷ παρούσης. οὐδὲ χάμνοντι ϑεραπεία μὴ ποι- 

τὸ οὖσα ῥαστώνην μηδὲ κουφισμὸν ἁμωσγέπως τοῦ 

νοσήματος ὑπείκοντος καὶ χαλῶντος αἴσϑησιν ἂν 

παρέχοι διαφορᾶς. πρὶν εἰλικρινῆ τὴν ἐναντίαν ἕξιν 
ἐγγενέσϑαι παντάπασιν ἀναρρωσϑέντος τοῦ σώμα- 
τος. ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν τούτοις οὐ προχόπτουσιν. ἂν 

τὸ προκόπτοντες ἀνέσει τοῦ βαρύνοντος οἷον ἐπὶ ξυγοῦ 

πρὸς τοὐναντίον ἀναφερόμενοι μὴ γιγνώσκωσι τὴν 

μεταβολήν, οὕτως ἐν τῷ φιλοσοφεῖν οὔτε προχοπὴν 
“᾿ Ν "» ᾿" δ ,ὔ ᾽ Ἢ 

οὔτε τινὰ προχοπῆς αἴσϑησιν ὑποληπτέον. εἰ μηδὲν 

4 περιτιυϑεμένη τη ΘΥ 5: περιϑεμένη ὅ Νδποκ. Ρ. 241 

Ο 
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᾿"πἰξοδοριονες ἰ᾿ 

ἡ ψυχὴ μεϑίησι μηδ᾽ ἀποκαϑαίρεται τῆς ἀβελτερίας, 

ἄχρι δὲ τοῦ λαβεῖν ἄκρατον τὸ ἀγαϑὸν καὶ τέλειον 
Ὁ ἀκράτῳ τῷ κακῷ χρῆται. καὶ γὰρ ἀκαρὲς χρόνου 

καὶ ὥρας ἐκ τῆς ὡς ἔνι μάλιστα φαυλότητος εἰς οὐκ 

ἔχουσαν ὑπερβολὴν ἀρετῆς διάϑεσιν μεταβαλὼν ὃ ὅ 

σοφός, ἧς οὐδ᾽ ἐν χρόνῳ πολλῷ μέρος ἀφεῖλε κακίας 
ἅμα πᾶσαν ἐξαίφνης ἐχπέφευγε. καίτοι ἤδη τοὺς 

ταῦτά γε λέγοντας οἶσϑα δήπου πάλιν πολλὰ πα- 

ρέχοντας αὑτοῖς πράγματα καὶ μεγάλας ἀπορίας περὶ 
τοῦ διαλεληϑότος. ὃς αὐτὸς ἑαυτὸν οὐδέπω κατεί- 10 

ληφὲ γεγονὼς σοφός. ἀλλ᾽ ἀγνοεῖ κἀμφιδοξεῖ τῷ 
κατὰ μιχρὸν ἐν χρόνῳ πολλῷ τὰ μὲν ἀφαιροῦντι 

τὰ δὲ προστιϑέντι γιγνομένην τὴν ἐπίδοσιν καϑόάπερ 
πορείαν τῇ ἀρετῇ λαϑεῖν ἀτρέμα προσμίξασαν. εἰ 
δέ γ᾽ εἴη τάχος τοσοῦτον τῆς μεταβολῆς καὶ μέγε- ιὉ 

Ἑ ος. ὥστε τὸν πρωὶ κάκιστον ἑσπέρας γεγονέναι 

χράτιστον, ἢ ἂν οὕτω τινὶ συντύχῃ τὰ τῆς μετα- 

βολῆς. καταδαρϑόντα φαῦλον ἀνεγρέσϑαι σοφὸν καὶ 

προσειπεῖν ἐκ τῆς ψυχῆς μεϑεικότα τὰς χϑιξὰς ἀβελ- 

τερίας καὶ ἀπάτας ' 20 

“ψευδεῖς ὄνειροι, χαίρετ᾽ " οὐδὲν ἧἦτ᾽ ἄρα᾽., 
τίς ἂν ἀγνοήσειεν ἑαυτοῦ διαφορὰν ἐν αὑτῷ το- 

σαύτην γενομένην καὶ φρόνησιν ἀϑρόον ἐκλάμψασαν;: 

ἐμοὶ μὲν γὰρ δοκεῖ μᾶλλον ἄν τις, ὡς ὃ Καινεύς, 

γενόμενος κατ᾽ εὐχὴν ἀνὴρ ἔκ γυναικὸς ἀγνοῆσαι 3ῦ 

τὴν μετακόσμησιν, ἢ σώφρων καὶ φρόνιμος καὶ 
Ε ἀνδρεῖος ἐκ δειλοῦ καὶ ἀνοήτου καὶ ἀκρατοῦς ἀπο- 

8 ἀκαρὲς Β5ΟΥΡ51: ἀκαρῆ ν6}] ἀκαρεὶ 16 γ᾽ εἴη Ἡ: γε 
ν 18 καταδαρϑόντα Ὗ : καταδαρϑέντα 21 Εππρ. ΤΡΗ. 

. ὅ69 22 ἂν ΕΤΩΡΘΥΙῈΞ μι ιξα 
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τελεσϑεὶς καὶ μεταβαλὼν εἰς ϑεῖον ἐκ θηριώδους 

βίον ἀκαρὲς διαλαϑεῖν αὑτόν. 
2. ᾿᾽4λλ᾽ ὀρϑῶς μὲν εἴρηται τό 

πρὸς στάϑμῃ 

δ πέτρον τίϑεσϑαι, μή τι πρὸς πέτρῳ στάϑμην᾽. 

οἵ δὲ μὴ τυιϑέμενοι τὰ δόγματα πρὸς τοῖς πράγμα- 
σιν ἀλλὰ τὰ πράγματα πρὸς τὰς ἑαυτῶν ὑποϑέσεις 

ὁμολογεῖν μὴ πεφυκότα καταβιαξόμενοι πολλῶν ἀπο- 

ριῶν ἐμπεπλήκασι τὴν φιλοσοφίαν, μεγίστης δὲ τῆς 

10 εἰς μίαν ὁμοῦ κακίαν πάντας ἀνθρώπους πλὴν ἕνὸς 

τοῦ τελείου τιϑεμένης, ὑφ᾽ ἧς αἴνιγμα γέγονεν ἡ 

λεγομένη προκοπή, μικρὸν ἀπολείπουσα ἀφροσύνης 

ἐσχάτης. τοὺς δὲ μὴ πάντων ἅμα παϑῶν καὶ νοση-. 

μάτων ἀφειμένους ὑπ᾽ αὐτῆς ἔτι τοῖς μηδενὸς ἀπηλ- 
1 σι λαγμένοις τῶν κακίστων ὁμοίως παρέχουσα χακο- 

δαιμονοῦντας. οὗτοι μὲν οὖν ἑαυτοὺς ἐλέγχουσιν, 
ἐν μὲν ταῖς σχολαῖς ἴσην ἀδικίαν τὴν ᾿Δριστείδου 
τῇ Φαλάριδος τιϑέμενοι, καὶ δειλίαν τὴν Βρασίδου 

τῇ 4όλωνος., καὶ νὴ 4΄α τῆς Μελήτου μηδ᾽ ὁτιοῦν 
50. τὴν Πλάτωνος ἀγνωμοσύνην διαφέρουσαν, ἐν δὲ τῷ 

βίῳ καὶ τοῖς πράγμασιν ἐκείνους μὲν ἐκτρεπόμενοι 

καὶ φεύγοντες ὡς ἀμειλίκτους. τούτοις δ᾽ ὡς ἀξίοις 

πολλοῦ τὰ μέγιστα καὶ χρώμενοι καὶ πιστεύοντες. 
8. Ἡμεῖς δὲ παντὶ γένει κακοῦ, μάλιστα δὲ τῷ 

8ὅ περὶ ψυχὴν ἀτάκτῳ καὶ ἀορίστῳ τὸ μᾶλλον καὶ ἧτ- 

τον προσγιγνόμενον ὁρῶντες (ἣ καὶ διαφέρουσιν αἵ 
προχοπαί, καϑάπερ σκιᾶς ἀνέσει τῆς μοχϑηρίας τοῦ 

λόγου διαφωτίζοντος ἀτρέμα τὴν ψυχὴν καὶ δια- 

4 Νδῦοκ. ρΡ. 697. Βουρὶς. 8 ῥ. 740 18 μὴ Ὗ 

Β 
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καϑαίροντοο) οὐκ ἄλογον οἰόμεϑα τὴν συναίσϑησιν 

εἶναι τῆς μεταβολῆς ὥσπερ ἐκ βυϑοῦ τινὸς ἀνα- 

Ο φερομένοις, ἀλλ᾽ ἔχουσαν ἐπιλογισμούς. ὧν σκόπει 

τὸν πρῶτον εὐϑύς. εἰ καϑάπερ οὗ πρὸς ἀχανὲς 

ϑέοντες ἱστίοις πέλαγος ἅμα τῷ χρόνῳ πρὸς τὴν 

τοῦ πνεύματος δώμην ἀναμετροῦνται τὸν δρόμον. 

ὅσον εἰχὸς ἐν τοσούτῳ γεγονέναι ὑπὸ τοσαύτης 

κομιζομένοις δυνάμεως. οὕτως ἄν τις ἐν φιλοσοφία 

τὸ ἐνδελεχὲς καὶ τὸ συνεχὲς τῆς πορείας καὶ μὴ 

πολλὰς διὰ μέσου ποιούμενον ἐπιστάσεις. εἶτ᾽ αὖϑις 

ὁρμὰς καὶ ἐπιπηδήσειο. ἀλλὰ λείως καὶ ὁμαλῶς τοῦ 

πρόσϑεν ἐπιλαμβανόμενον ἀεὶ χαὶ διιὸν ἀπταίστως 
διὰ τοῦ λόγου τεκμήριον ἑαυτῷ ποιήσαιτο προκο- 

πῆς. τὸ γάρ 

“εὖ χαὶ σμικρὸν ἐπὶ σμικρῷ καταϑεῖο 

καὶ ϑαμὰ τοῦϑ'᾽ ἕρδοις᾽ 
οὐ πρὸς ἀργυρίου μόνον αὔξησιν εἴρηται καλῶς. ἀλλ᾽ 

εἰς ἅπαντα ποιεῖ. μάλιστα δ᾽ εἰς ἀρετῆς ἐπίδοσιν. 

πολὺ καὶ τελεσιουργὸν ἔϑος τοῦ λόγου προσλαμβά- 

νοντος᾽ αἱ δ᾽ ἀνωμαλίαι καὶ ἀμβλύτητες τῶν φιλο- 

σοφούντων οὐ μόνας ποιοῦσιν ἐποχὰς ὥσπερ ἐν ὁδῷ 

τῆς προχοπῆς. ἀλλὰ καὶ ἀναλύσεις, ἀεὶ τῷ παρεί- 

κοντι χατὰ σχολὴν τῆς κακίας ἐπιτιϑεμένης καὶ πρὸς 
τοὐναντίον ἀνθυποφερούσης. τοὺς μὲν γὰρ πλάνη- 

τας οὗ μαϑηματικοὶ στηρίξειν λέγουσι παυσαμένης 

τῆς εἰς τοὔμπροσϑεν αὐτῶν πορείας. ἐν δὲ τῷ φιλο- 

σοφεῖν οὐκ ἔστι ληγούσης διάλειμμα προχοπῆς οὐδὲ 

4 πρὸς] τὸ Η ἴ ὅσον Μοπιγδοιβ: ὡς 168 Ἠρεϊοά. 
ΟἿ 861 

10 

1ὅ 

99 

28 

φυμ δι δι δεδον ον μὴ, ἔων 
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στηριγμός. ἀλλ᾽ ἀεί τινας ἔχουσα κινήσεις ἡ φύσις Εὶ 

ὥσπερ ἐπὶ ζυγοῦ ῥέπειν ἐθέλει καὶ κατατείνεσϑαι 
ταῖς βελτίοσιν. ἢ ταῖς ἐναντίαις πρὸς τὸ χεῖρον 

οἴχεται φερομένη. ἂν οὖν κατὰ τὸν δοϑέντα χρη- 
σμὸν ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ ᾿Κιρραίοις πάντ᾽ ἤματα καὶ πάσας 

νύχτας πολεμεῖν οὕτω συνίδῃς σεαυτὸν ἡμέρας τὲ 

καὶ νύχτωρ ἀεὶ τῇ κακίᾳ διαμεμαχημένον. ἢ μὴ 

πολλάκις γε τὴν φρουρὰν ἀνεικότα μηδὲ συνεχῶς 

παρ᾽ αὐτῆς οἵονεὶ κήρυκας ἡδονάς τινας ἢ ῥαᾳστώνας 

ἢ ἀσχολίας ἐπὶ σπονδαῖς προσδεδεγμένον. εἰκότως ἂν 

εὐθαρσὴς καὶ πρόϑυμος βαδίζοις ἐπὶ τὸ λειπόμενον. 

4. Οὐ μὴν ἀλλὰ κἂν ἡ διαλείμματα γιγνόμενα ΗΕ 

τοῦ φιλοσοφεῖν. τὰ δ᾽ ὕστερα τῶν πρότερον ἕδραιό- - 

τερα καὶ μαχρότερα, σημεῖον οὐ φαῦλόν ἐστιν ἐχϑ'λι- 

βομένης πόνῳ καὶ ἀσκήσει τῆς ῥᾳϑυμίας" τὸ δ᾽ 
ἐναντίον πονηρόν. αἷ μετ᾽ οὐ πολὺν χρόνον πολλαὶ 

καὶ συνεχεῖς ἀνακοπαί, τῆς προϑυμίας οἷον ἀπομα- 

ραινομένης. ὡς γὰρ ἡ τοῦ χαλάμου βλάστησις. 
ὁρμὴν ἔχουσα πλείστην ἀπ᾽ ἀρχῆς εἰς μῆκος ὁμαλὸν 
καὶ συνεχές. τὸ πρῶτον ἐν διαστήμασι μεγάλοις 

ὀλίγας λαμβάνουσα προσκρούσεις χαὶ ἀντικοπάς. 

εἶθ᾽ οἷον ὑπ᾿ ἄσϑματος ἄνω δι᾽ ἀσϑένειαν ἀπαγο- 
ρεύουσα πολλοῖς ἐνίσχεται καὶ πυχνοῖς τοῖς γόνασι, 

τοῦ πνεύματος πληγὰς καὶ τρόμους λαμβάνοντος, 

οὕτως ὅσοι τὸ πρῶτον μεγάλαις ἐκδρομαῖς ἐχρή- 

σαντο πρὸς φιλοσοφίαν, εἶτα πολλὰ καὶ συνεχῆ 

4 χρησμὸν] δα. ᾿ἀμφικτύοσιν ΗΉ ἔὄὅ ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ Κιρ- 
ραίοις Βοιββοηϑαϊαβ: Κιρραίοις ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ 6 συνίδης 
Ἐ: συνειδῇς 8 συνεχῶς) συχνῶς ἘτηροΥαΒ. θα οἵ, 111. 
17 οὖ 26 
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προσχρούματα καὶ διασπόσματα λαμβάνουσι μηδενὸς 
Β διαφόρου πρὸς τὸ βέλτιον ἐπαισϑανόμενοι. τελευ- 

τῶντες ἐξέκχαμον καὶ ἀπηγόρευσαν. τῷ δ᾽ εὖτε 
πτερὰ γίγνετο᾽ δι᾽ ὠφέλειαν φερομένῳ καὶ διακό- 
πτοντι τὰς προφάσεις ὥσπερ ὕχλον ἐμποδὼν ὄντα ὅ 

ῥώμῃ καὶ προϑυμίᾳ τῆς ἀνύσεως. καϑάπερ οὖν 
ἔρωτος ἀρχομένου σημεῖόν ἐστιν οὐ τὸ χαίρειν τῷ 
καλῷ παρόντι (τοῦτο γὰρ κοινόν) ἀλλὰ τὸ δάκνε- 
σϑαι καὶ ἀλγεῖν ἀποσπώμενον. οὕτως ἄγονται μὲν 
ὑπὸ φιλοσοφίας πολλοὶ καὶ σφόδρα γὲ φιλοτίμως 10 

ἀντιλαμβάνεσθαι τοῦ μανϑάνειν δοχοῦσιν, ἂν δ᾽ 

ἀπέλθωσιν ὑπὸ πραγμάτων ἄλλων καὶ ἀσχολιῶν. 

ἐξερρύη τὸ πάϑος αὐτῶν ἐκεῖνο. καὶ δαδίως φέρουσιν. 

Ὅ ὅτῳ δ᾽ ἔρωτος δῆγμα παιδικῶν᾽ ᾿ 

πρόσεστι. μέτριος μὲν ἄν δοι φανείη καὶ πρᾶος ἐν τ 

τῷ παρεῖναι καὶ συμφιλοσοφεῖν᾽ ὅταν δ᾽ ἀποσπασϑῆ 
καὶ χωρὶς γένηται. ϑεῶ φλεγόμενον καὶ ἀδημο- 

νοῦντα καὶ δυσκολαίνοντα πᾶσι πράγμασι καὶ ἀσχο- 
λίαις. μνήμῃ δὲ φίλων ὥσπερ ἄλογος ἐλαύνεται 

πόϑῳ τῷ πρὸς φιλοσοφίαν. οὐ γὰρ δεῖ τοῖς λόγοις 30 

εὐφραίνεσθαι μὲν παρόντας ὥσπερ τοῖς μύροις, ἀπο- 

στάντας δὲ μὴ ξητεῖν μηδ᾽ ἀσχάλλειν, ἀλλὰ πείνῃ 
τινὶ χαὶ δίψῃ πάϑος ὅμοιον ἐν τοῖς ἀποσπασμοῖς 

πάσχοντας ἔχεσϑαι τοῦ προχκόπτοντος ἀληθῶς, ἄν τε 
γάμος ἄν τε πλοῦτος ἄν τὲ φιλία τις ἄν τε στρα- 3 

Ὁ τεία προσπεσοῦσα ποιήσῃ τὸν χωρισμόν. ὅσῳ γὰρ 

8 τῷ δ᾽] Ηοτηθυ. Τ' 880 εὖτε Ἡ: αὖτε 2 φιλία] 
ΒΘ Ή ατη Θϑὺ 
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πλέον ἐστὶ τὸ προσειλημμένον ἐκ φιλοσοφίας, το- 
, σΘούτῳ πλέον ἐνοχλεῖ τὸ ἀπολειπόμενον. 

ὅ. Τούτῳ δ᾽ ὁμοῦ τι ταὐτόν ἐστιν ἢ σύνεγγυς 

τὸ πρεσβύτατον δήλωμα προκοπῆς τοῦ ᾿Ησιόδου., 

ὅ μηκέτι προσάντη μηδ᾽ ὄρϑιον ἄγαν ἀλλὰ ῥαδίαν 

καὶ λείαν καὶ δι᾿ εὐπετείας εἶναι τὴν ὁδόν, οἷον 
ἐκλεαινομένην- τῇ ἀσκήσει καὶ φῶς ἐν τῷ φιλοσο- 

φεῖν καὶ λαμπρότητα ποιοῦσαν ἐξ ἀπορίας καὶ πλά- 

νης καὶ μεταμελειῶν, αἷς προστυγχάνουσιν οἵ φιλο- 

τὼ σοφοῦντες τὸ πρῶτον. ὥσπερ οἱ γῆν ἀπολιπόντες 

ἣν ἴσασι. μηδέπω δὲ καϑορῶντες ἐφ᾽ ἣν πλέουσι. 
προέμενοι γὰρ τὰ κοινὰ καὶ συνήϑη πρὶν ἢ τὰ βελ- 

τίονα γνῶναι καὶ λαβεῖν. ἐν μέσῳ περιφέρονται 
πολλάκις ὑποτρεπόμενοι. καϑάπερ φασὶ Σέεέξτιον τὸν 

τό Ῥωμαῖον ἀφεικότα τὰς ἐν τῇ πόλει τιμὰς καὶ ἀρχὰς 
διὰ φιλοσοφίαν, ἐν δὲ τῷ φιλοσοφεῖν αὖ πάλιν 
δυσπαϑοῦντα χαὶ χρώμενον τῷ λόγῳ χαλεπῷ τὸ 
πρῶτον, ὀλίγου δεῆσαι καταβαλεῖν ἑαυτὸν ἔκ τινος 

διήρους. καὶ περὶ Ζ΄ιογένους ὅμοια τοῦ Σινωπέως 

30 ἱστοροῦσιν ἀρχομένου φιλοσοφεῖν. ὡς ᾿4ϑηναίοις ἦν 

ἑορτὴ καὶ δεῖπνα δημοτελῆ καὶ ϑέατρα., καὶ συνου- 
σίας μετ᾽ ἀλλήλων ἔχοντες ἐχρῶντο κώμοις καὶ παν- 

νυχίσιν, ὁ δ᾽ ἔν τινι γωνίᾳ συνεσπειραμένος ὡς 
καϑευδήσων ἐνέπιπτεν εἰς λογισμοὺς τρέποντας 

2ὅ αὐτὸν οὐκ ἀτρέμα καὶ ϑραύοντας, ὡς ἀπ᾽ οὐδεμιᾶς 

ἀνάγκης εἰς ἐπίπονον καὶ ἀλλόκοτον ἥκων βίον 
αὐτὸς ὑφ᾽ ἕξαυτοῦ κάϑηται τῶν ἀγαϑῶν ἁπάντων 

ἐστερημένος. εἶτα μέντοι μῦν τινα προσερπύσαντα 
4 Ἡσιόδου] ΟἿ) 289 
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λέγεται περὶ τὰς ψίχας αὐτοῦ τῆς μάξης ἀναστρέ- 
φεσϑαι. τὸν δ᾽ αὖϑις ἀναφέρειν τῷ φρονήματι καὶ 
λέγειν πρὸς ἑαυτὸν οἷον ἐπιπλήττοντα καὶ κακίξοντα 

“τί φής. ὦ Διόγενες; τοῦτον μὲν εὐωχεῖ τὰ σὰ 

λείμματα. σὺ δ᾽ ὁ γενναῖος ὅτι μὴ μεϑύεις ἐκεῖ 
καταχείμενος ἐν ἁπαλοῖς καὶ ἀνϑινοῖς στρώμασιν 

ὀδύρῃ καὶ ϑρηνεῖς σεαυτόν! ὅταν οὖν οἱ τοιοῦτοι 

κατασπασμοὶ γένωνται μὴ πολλάκις, αἵ τε πρὸς αὖ- 
τοὺς ἐξερείσεις καὶ ἀναχρούσεις τοῦ φρονήματος 

ὥσπερ ἔκ τροπῆς ταχεῖαι παρῶσι καὶ διαλύωσι 

ῥαδίως τὸν ἄλυν καὶ τὴν ἀδημονίαν, ἔν τινι βεβαίῳ 

τὴν προκοπὴν εἶναι δεῖ νομίζειν. 
0. ᾿Επεὶ δ᾽ οὐ μόνον ἐξ αὐτῶν τὰ κατασείοντα 

καὶ στρέφοντα πρὸς τοὐναντίον ὑπ᾽ ἀσϑενείας ἐπι- 

γίγνεται τοῖς φιλοσοφοῦσιν. ἀλλὰ καὶ φίλων συμ- 

βουλαὶ μετὰ σπουδῆς καὶ διαφόρων ἀντιλήψεις ἐν 

γέλωτι καὶ παιδιᾷ γιγνόμεναι κάμπτουσι καὶ μαλάσ- 

σουσιν. ἐνίους δὲ χαὶ τέλεον ἤδη φιλοσοφίας ἐξ- 

ἔἕσεισαν. οὐ φαῦλον ἄν τι προχοπῆς εἴη σημεῖον ἡ 

πρὸς ταῦτα πραύτης ἕχάστου καὶ τὸ μὴ ταρατ- 

τόμενον μηδὲ χνιζόμενον ὑπὸ τῶν λεγόντων καὶ 

ὀνομαξζόντων ἥλικάς τινας ἐν αὐλαῖς βασιλέων εὐη- 

μεροῦντας ἢ φερνὰς ἐπὶ γάμοις λαμβάνοντας ἢ κατι- 

όντας ὑπὸ πλήϑους εἰς ἀγορὰν ἐπ᾽ ἀρχήν τινα ἢ 

συνηγορίαν. ὃ γὰρ ἀνέχπληκτος ἐν τούτοις καὶ 

ἄτεγκτος ἤδη δῆλός ἐστιν εἰλημμένος ἣν προσήκει 

λαβὴν ὑπὸ φιλοσοφίας. οὐ γὰρ οἷόν τε παύσασϑαι 

9. ἐξερείσεις Η: ἐξαιρήσεις 14 ἐπιγίγνεται Ταπῖπδ: 
ἐπιτείνεται 

Ε] 

10 

29 

20 
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ζηλοῦντας ἅπερ οἱ πολλοὶ ϑαυμάξουσιν. οἷς ἂν μὴ 

τὸ ϑαυμάξειν ἀρετὴν ἐγγένηται. πρὸς μὲν γὰρ ἀν- 
ϑρώπους ϑρασύνεσϑαι καὶ δι᾿ ὀργὴν ἐνίοις παρέστη 

καὶ διὰ παραφροσύνην ὧν δὲ ϑαυμάξουσιν ἄνϑρω- 

ὅποι πραγμάτων οὐκ ἔστιν ἄνευ φρονήματος ἀλη- 

ϑινοῦ χαὶ βεβαίου καταφρονῆσαι. διὸ καὶ ταῦτα 

παραβάλλοντες ἐκείνοις ἐπιγαυροῦσιν ἑαυτούς. ὥσπερ 

ὁ Σόλων 
“ἀλλ᾽ ἡμεῖς αὐτοῖς οὐ διαμειψόμεϑα 

10 τῆς ἀρετῆς τὸν πλοῦτον. ἐπεὶ τὸ μὲν ἔμπεδον 

αἰεί, 

χρήματα δ᾽ ἀνθρώπων ἄλλοτε ἄλλος ἐχει᾽. 

καὶ Διογένης τὴν εἰς ᾿Αϑήνας ἐκ Κορίνϑου καὶ 

πάλιν εἰς Κόρινϑον ἐξ ᾿ϑηνῶν μετάβασιν ἑαυτοῦ 

τ παρέβαλλε ταῖς βασιλέως ἔαρος μὲν ἐν Σούσοις καὶ 
χειμῶνος ἐν Βαβυλῶνι, ϑέρους δ᾽ ἐν Μηδίᾳ διατρι- 

ΤΠ). 

βαῖς. καὶ ᾿4γησίλαος περὶ τοῦ μεγάλου βασιλέως. 

τί γὰρ ἐμοῦ μείζων ἐκεῖνος. εἰ μὴ καὶ δικαιότερος: 

ὁ δ᾽ ᾿ΖΦριστοτέλης πρὸς ᾿ἀντίπατρον περὶ ᾿4λεξάν- 
20 ὅρου γράφων ἔφη μὴ μόνον ἐχείνῳ προσήκειν ὅτι 

πολλῶν χρατεῖ μέγα φρονεῖν. ἀλλ᾽ οὐδὲν ἧττον εἴ 
τις ὀρϑῶς γιγνώσκει περὶ ϑεῶν. ὁ δὲ Ζήνων ὁρῶν Εὶ 
τὸν Θεόφραστον ἐπὶ τῷ πολλοὺς ἔχειν μαϑητὰς 

θαυμαζόμενον, “ὃ ᾿κείνου μὲν χορός᾽ ἔφη “μείζων, 
56 οὑμὸς δὲ συμφωνότερος᾽. 

1. Ὅταν οὖν οὕτω τὰ τῆς ἀρετῆς πρὸς τὰ ἐκτὸς 

ἀντιτιϑεὶς ὑπεκχέῃς φϑόνους καὶ ζηλοτυπίας καὶ τὰ 

κνίζοντα καὶ ταπεινοῦντα πολλοὺς τῶν ἀρχομένων 

9 ΒΟΙΡΈ. 2 ν. 41 
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φιλοσοφεῖν, μέγα καὶ τοῦτο δήλωμα σεαυτῷ τοῦ 

προκόπτειν ποιεῖς. οὐκ ἔστι δὲ μικρὸν οὐδ᾽ ἡ περὶ 
τοὺς λόγους μεταβολή. πάντες γὰρ ὡς εἰπεῖν οἵ 

φιλοσοφεῖν ἀρχόμενοι τοὺς πρὸς δόξαν διώκουσι 

μᾶλλον, οὗ μὲν ὥσπερ ὕρνιϑες ἐπὶ τὴν λαμπρότητα σι 

τῶν φυσικῶν καὶ τὸ ὕψος ὑπὸ κουφότητος καὶ φιλο- 
τιμίας καταίροντες, οἱ δ᾽ ᾿ὥσπερ τὰ σκυλάκια᾽ φη- 

Ε σὶν ὃ Πλάτων ἱτῷ ἕλκειν καὶ σπαράττειν χαίροντες" 
ἐπὶ τὰς ἔριδας καὶ τὰς ἀπορίας χωροῦσι καὶ τὰ 

σοφίσματα. οἱ δὲ πλεῖστοι τοῖς διαλεκχτικοῖς ἐνδύν- τὸ 

τὲς εὐθὺς ἐπισιτίξονται πρὸς σοφιστείαν. ἔνιοι δὲ 

χρείας καὶ ἱστορίας ἀναλεγόμενοι περιίασιν, ὥσπερ 

᾿ἀνάχαρσις ἔλεγε τῷ νομίσματι τοὺς “Ἕλληνας πρὸς 

οὐδὲν ἕτερον ἢ τὸ ἀριϑμεῖν χρωμένους δρᾶν. οὕτω 

τοὺς λόγους παραριϑμούμενοι καὶ παραμετροῦντες, 1 

9 ἄλλο δ᾽ οὐδὲν εἰς ὄνησιν αὑτῶν τιϑέμενοι. συμ- 

βαίνει δὴ τὸ τοῦ ᾿ἀντιφάνους., ὅ τις εἶπεν ἐπὶ τῶν 
Πλάτωνος συνήϑων. ὁ γὰρ ᾿ἀντιφάνης ἔλεγε παί- 

ἕων ἔν τινι πόλει τὰς φωνὰς εὐθὺς λεγομένας 

πήγνυσθαι διὰ ψῦχος. εἶϑ᾽ ὕστερον ἀνιεμένων 30 
ἀκούειν ϑέρους ἃ τοῦ χειμῶνος διελέχϑησαν" οὕτω 
δὴ τῶν ὑπὸ Πλάτωνος ἔφη νέοις οὖσιν ἔτι λεχϑέν- 

τῶν μόλις ὀψὲ τοὺς πολλοὺς αἰσϑάνεσϑαι γέροντας 

γενομένους. καὶ πρὸς ὅλην δὲ τοῦτο τὴν φιλοσο- 

φίαν πεπόνϑασιν, ἄχρι οὗ κατάστασιν ἡ κρίσις 3 

λαβοῦσα τοῖς ἦϑος ἐμποιοῦσι καὶ μέγεϑος ἄρξηται 
συμφέρεσϑαι καὶ ξητεῖν λόγους, ὧν κατὰ τὸν 4ἴσω- 

8 Πλάτων] θΡ. Ῥ. ὅ89 Ὁ 16 αὑτῶν ΞΟΥ051: αὐτῶν 
11 εἶπεν ἐπὶ Μεάνιρίαβ: εἶπε 
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πον εἴσω μᾶλλον ἢ ἔξω τὰ ἴχνη τέτραπται. ὥσπερ Β 
γὰρ ὁ Σοφοκλῆς ἔλεγε τὸν “ἰσχύλου διαπεπαιχὼς 

ὄγχον εἶτα τὸ πιχρὸν καὶ χατάτεχνον τῆς αὐτοῦ 

κατασχευῆς τρίτον ἤδη τὸ τῆς λέξεως μεταβάλλειν 
σι εἶδος. ὅπερ ἠθικώτατόν ἐστι καὶ βέλτιστον, οὕτως 
οἵ φιλοσοφοῦντες. ὅταν ἐκ τῶν πανηγυρικῶν καὶ 

κατατέχνων εἰς τὸν ἁπτόμενον ἤϑους χαὶ πάϑους 

λόγον μεταβῶσιν. ἄρχονται τὴν ἀληϑῆ προκοπὴν 
προχόπτειν καὶ ἄτυφον. 

ι΄. 8. Ὅρα δὴ μὴ μόνον φιλοσόφων συγγράμματα 

διεξιὼν καὶ λόγους ἀκούων εἰ μὴ πλέον τοῖς ὀνό- Ο 

μασι μόνοις προσέχεις ἢ τοῖς πράγμασι μηδὲ μᾶλ- 

λον ἐπιπηδᾶς τοῖς τὸ δύσκολον ἔχουσι καὶ περιττὸν 

ἢ τοῖς τὸ χρήσιμον καὶ σάρκινον καὶ ὠφέλιμον, 

1 ἀλλὰ καὶ ποιήμασιν ὁμιλῶν καὶ ἱστορίᾳ παραφύ- 
λαττε σεαυτὸν εἰ μηδέν σὲ διαφεύγει τῶν πρὸς ἐπα- 

νόρϑωσιν ἤϑους ἢ πάϑους κουφισμὸν ἐμμελῶς λεγο- 

μένων. ὥσπερ γὰρ ἄνϑεσιν ὁμιλεῖν ὁ Σιμωνίδης 

φησὶ τὴν μέλιτταν ᾿ξανϑὸν μέλι μηδομέναν᾽, οἵ δ᾽ 
20 ἄλλοι χρόαν αὐτῶν καὶ ὀσμήν. ἕτερον δ᾽ οὐδὲν φ 

“ ἀγαπῶσιν οὐδὲ λαμβάνουσιν, οὕτως ὃ τῶν ἄλλων 
ὃν ποιήμασιν ἡδονῆς ἕνεκα καὶ παιδιᾶς ἀναστρεφο- 
μένων αὐτὸς εὑρίσκων τι καὶ συνάγων σπουδῆς 

ἄξιον ἔοικεν ἤδη γνωριστικὸς ὑπὸ συνηϑείας καὶ Ὁ 

88 φιλίας τοῦ καλοῦ καὶ οἰκείου γεγονέναι. τοὺς μὲν 
᾿ , ᾿] -- - ’ Ἀ ᾿ γὰρ Πλάτωνι καὶ Ἐενοφῶντι χρωμένους διὰ τὴν 

 διαπεπαιχὼς) διαπεπλιχὼς Βογμπεαγταᾶγ. διαπεπλακὼς 
Βουρῖς. διαπεπαικὼς Ηρ ΓΘ η 4 ἤδη τὸ) τὸ ἡδὺ ὅ6- 
Τα] 618 μεταλαβεῖν ΒοΥΠΠΔΤαΥ 18 Σιμωνίδης) ΒεουρΊ. 
ΞΡ 111 21 οὕτως ὁ Μεαν!ρὶαβ: οὕτω 
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λέξιν, ἕτερον δὲ μηδὲν ἀλλ᾽ ἢ τὸ καϑαρόν τε καὶ 
᾿Αττικὸν ὥσπερ δρόσον καὶ χνοῦν ἀποδρεπομένους 

τί ἂν ἄλλο φαίης ἢ φαρμάκων τὸ μὲν εὐῶδες καὶ Ἶ 

ἀνθηρὸν ἀγαπᾶν. τὸ δ᾽ ἀνώδυνον καὶ καϑαρτιχκὸν 
μὴ προσίεσϑαι μηδὲ διαγιγνώσκειν; ἀλλ᾽ οἵ γε μᾶλ- Ὁ 

λον ἔτι προχόπτοντες οὐκ ἀπὸ λόγων μόνον ἀλλὰ 

χαὶ ϑεαμάτων χαὶ πραγμάτων πάντων ὠφελεῖσϑαι 
Ἑ δύνανται καὶ συνάγειν τὸ οἰκεῖον καὶ χρήσιμον, 

οἷα καὶ περὶ Αἰσχύλου λέγουσι καὶ περὶ ἄλλων 
ὁμοίων. Αἰσχύλος μὲν γὰρ ᾿Ισϑμοῖ ϑεώμενος ἀγῶνα τὸ 

πυχτῶν, ἐπεὶ πληγέντος τοῦ ἑτέρου τὸ ϑέατρον ἐξ- 
ἔκραγε, νύξας Ἴωνα τὸν Χῖον ᾿ὁρᾷς᾽ ἔφη “οἷον ἡ 

ἄσκησίς ἐστιν; ὃ πεπληγὼς σιωπᾷ. οἱ δὲ ϑεώμενοι 
βοῶσιν᾽. Βρασίδας δὲ μῦν τινα συλλαβὼν ἐν ἰσχάσι 

καὶ δηχϑεὶς ἀφῆκεν" εἶτα πρὸς ἑαυτόν ᾿ ὦ Ηράκλεις᾽ 1τὉ 
ἔφη. ᾿ὡς οὐδέν ἐστι μικρὸν οὐδ᾽ ἀσϑενές. ὃ μὴ 
ξήσεται τολμῶν ἀμύνεσϑαι᾽. Διογένης δὲ τὸν πί- 

νοντα ταῖς χερσὶ ϑεασάμενος τῆς πήρας ἐξέβαλε τὸ 
Ε ποτήριον. οὕτω τὸ προσέχειν καὶ τετάσϑαι τὴν 

ἄσκησιν αἰσϑητικοὺς καὶ δεχτικοὺς ποιεῖ τῶν πρὸς 530 

ἀρετὴν φερόντων ἁπανταχόϑεν. γίγνεται δὲ τοῦτο 

μᾶλλον ἂν τοὺς λόγους ταῖς πράξεσι μιγνύωσι, μὴ 

μόνον, ὡς Θουχυδίδης ἔλεγε, ᾿ μετὰ κινδύνων ποιού- 

μενοι τὰς μελέτας᾽, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἡδονὰς καὶ πρὸς 

ἔριδας καὶ περὶ κρίσεις καὶ συνηγορίας καὶ ἀρχάς, 35 
οἷον ἀπόδειξιν αὑτοῖς τῶν δογμάτων διδόντες, μᾶλ- 

80 λον δὲ τῷ χρῆσϑαι ποιοῦντες τὰ δόγματα. ὡς τούς 

18 ἐστιν ἡ ἄσκησις ϑίοθαθραβ ΕἾον. ΧΧΙΧ 89. ϑεα οἵ 
Τῶν Ὁ) Τὸ 28 Θουκυδίδης) 1 18 
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γε μανϑάνοντας ἔτι καὶ πραγματευομένους καὶ σκο- 
“-“ τι , 2 ’, 2 Ἁ ᾿] 3 Ν 

ποῦντας ὃ λαβόντες ἔκ φιλοσοφίας εὐϑὺς εἰς ἀγοραν 

ἢ νέων διατριβὴν ἢ βασιλικὸν συμπόσιον ἐχκυκλή- 

σουσιν. οὐ μᾶλλον οἴεσϑαι χρὴ φιλοσοφεῖν ἢ τοὺς 
. Ψ - 9 , 3 “" 3 δ’ 

5 τὰ φάρμακα πωλοῦντας ἰατρεύειν᾽ μᾶλλον δ΄ ὅλως 

οὐδὲν ὃ τριοῦτος σοφιστὴς διαφέρει τῆς Ὁμηρικῆς 

ὄρνιϑος, ὅ τι ἂν λάβῃ τοῖς μαϑηταῖς ὥσπερ ἀπτῆσι 

νεοσσοῖς προφέρων διὰ τοῦ στόματος. 
ς - ν ἴω ,ὔ 2 -»3 κακῶς δὲ τέ οἱ πέλει αὐτῷ 

τὸ μηδὲν εἰς ὄνησιν οἰκείαν ἀναδιδόντι μηδὲ καταπέτ- 

τοντι τῶν λαμβανομένων. 

9. Ὅϑεν ἐπισχοπεῖν ἀναγκαῖον εἰ χρώμεϑα τῷ 
΄ χ νι Χ -" χ ΓΟ ΕΝΝΥ ἢ ᾿ λόγῳ πρὸς ἑαυτοὺς μὲν χρηστικῶς, πρὸς ἑτέρους δὲ 
Χ ΄ 3 Ψ' δ 2 ᾽ ΄ 3 Ν μὴ δόξης εἰχαίας ἕνεκα μηδ᾽ ἔκ φιλοτιμίας, ἀλλὰ 

ιό μᾶλλον ἀκοῦσαί τι καὶ διδάξαι βουλόμενοι, μάλιστα 

δ᾽ εἰ τὸ φιλόνεικον καὶ δύσερι περὶ τὰς ζητήσεις 

ὑφεῖται καὶ πεπαύμεϑα τοὺς λόγους ὥσπερ ἱμάντας 
κ᾿ ΄ 2 ΄ Χ 3 ΄ Ἀ » 

ἢ σφαίρας ἐπιδούμενον πρὸς ἀλλήλους καὶ τῷ πα- 

τάξαι καὶ καταβαλεῖν μᾶλλον ἢ τῷ μαϑεῖν τι καὶ 

50 διδάξαι χαίροντες" ἣ γὰρ ἐν τούτοις ἐπιείκεια καὶ 

πραότης καὶ τὸ μὴ μετ᾽ ἀγῶνος συνίστασϑαι μηδὲ 
διαλύεσθαι μετ᾽ ὀργῆς τὰς κοινολογίας μηδ᾽ οἷον 

ἐφυβρίζειν ἐλέγξαντας ἢ χαλεπαίνειν ἐλεγχϑέντας 
ἱκανῶς προχόπτοντός ἐστιν. ἐδήλωσε δ᾽ ᾿Δρίστιπ- 

8ὅ πος ἔν τινι λόγῳ κατασοφισϑεὶς ὑπ’ ἀνθρώπου τόλ- 

μαν μὲν ἔχοντος, ἄλλως δ᾽ ἀνοήτου καὶ μανικοῦ. 

χαίροντα γὰρ ὁρῶν αὐτὸν καὶ τετυφωμένον "ἐγὼ 

ὁ Ὁμηρικῆς) 1 528 1 λάβῃ Ῥῆυρκίαβ: λάβοι 8 
νεοσσοῖσιν Ἡ προφέρων Η: προσφέρων 18 περιδού-. 
μενοι ὟΝ 21 μηδὲ 5011051: μήτε 

ῬΙπέδτοηϊ ΜΟΥ]. ΥΟΙΪ. 1. 18 
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μὲν οὖν᾽ εἶπεν ὃ ἐλεγχϑεὶς ἄπειμι σοῦ τοῦ ἐλέγξαν- 
τος ἥδιον χαϑευδήσων᾽. ἔστι ὃὲ καὶ λέγοντας 

ἑαυτῶν λαμβάνειν διάπειραν εἰ μήτε πολλῶν παρὰ 
προσδοκίαν συνελθόντων ὑπὸ δειλίας ἀναδυόμεϑα, 

μήτ᾽ ἐν ὀλίγοις ἀϑυμοῦμεν ἀγωνιζόμενοι, μήτε πρὸς ὅ 
Ὁ δῆμον ἢ πρὸς ἀρχὴν εἰπεῖν δεῆσαν ἐνδείᾳ τῆς περὶ 

τὴν λέξιν παρασκευῆς προϊέμεϑα τὸν καιρόν, οἷα 

περὶ Ζ]ημοσϑένους λέγουσι καὶ ᾿4λκιβιάδου. καὶ γὰρ 

οὗτος νοῆσαι μὲν πράγματα δεινότατος ὧν περὶ ὃὲ 

τὴν λέξιν ἀϑαρσέστερος ἑαυτὸν διέκρουεν ἐν τοῖς τὸ 

πράγμασι. καὶ πολλάκις ἐν αὐτῷ τῷ λέγειν ξητῶν 

καὶ διώκων ὄνομα καὶ ῥῆμα διαφεῦγον ἐξέπιπτεν" 

Ὅμηρος δὲ τὸν πρῶτον οὐ διηνέχϑη τῶν στίχων 

ἐξενεγκὼν ἄμετρον᾽ τοσοῦτο περιῆν αὐτῷ φρονή- 

ματος εἰς τὰ λοιπὰ διὰ τὴν δύναμιν. οὐκοῦν μᾶλ- τ 

Ἑ λον εἰκός ἐστιν. οἷς πρὸς ἀρετὴν καὶ τὸ καλὸν ἡ 

ἅμιλλα, τῷ καιρῷ καὶ τοῖς πράγμασι χρῆσϑαι τῶν 

ἐπὶ ταῖς λέξεσι ϑορύβων καὶ κρότων ἐλάχιστα φροντί- 

ζοντας. 

10. Οὐ μόνον δὲ δεῖ τοὺς λόγους ἀλλὰ καὶ τὰς :ο 

πράξεις ἕκαστον ἐπισχοπεῖν εἰ τὸ χρειῶδες τοῦ πα- 

νηγυριχοῦ χαὶ τοῦ πρὸς ἐπίδειξιν αὐταῖς πλέον 
ἔνεστι τὸ πρὸς ἀλήϑειαν. εἰ γὰρ ἀληϑινὸς ἔρως 

παιδὸς ἢ γυναικὸς οὐ ζητεῖ μάρτυρας, ἀλλὰ χαρ- 

ποῦται τὸ ἡδὺ χἂν χρύφα χατεργάσηται τὸν πόϑον, 36 

ἔτι μᾶλλον εἰκός ἐστι τὸν φιλόκαλον καὶ φιλόσοφον 

συνόντα διὰ τῶν πράξεων τῇ ἀρετῇ καὶ χρώμενον 

8 καὶ γὰρ οὗτος --Ξ καὶ οὗτος γὰρ 12 γοβὺ ἐξέπιπτεν 
δ ροδοβίῃ ἀθβιάθσαὺ ἡ. δϑ8ὰ οἵ, Ῥ. 804 ἃ 
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αὐτὸν ἐν ἑαυτῷ σιωπῇ μέγα φρονεῖν. ἐπαινετῶν καὶ 

ἀκροατῶν μηδὲν δεόμενον. ὥσπερ οὖν ὃ καλῶν Κ 

ἐχεῖνος οἴχοι τὴν ϑεραπαινίδα καὶ βοῶν “ϑέασαι, 

ΖΙιονυσία. πέπαυμαι τετυφωμένοο᾽. οὕτως ὁ ποιήσας 

ὅτι χάριεν καὶ ἀστεῖον εἶτα τοῦτο διηγούμενος καὶ 

περιφέρων ἁπανταχόσε δῆλός ἐστιν ἔξω βλέπων ἔτι 

καὶ πρὸς δόξαν ἑλκόμενος, οὔπω δὲ τῆς ἀρετῆς 
γεγονὼς ϑεατής. οὐδ᾽ ὕπαρ ἀλλ᾽ ὄναρ αὐτῆς ἐν 

σκιαῖς καὶ εἰδώλοις δεμβόμενος. εἶθ᾽ ὥσπερ ζωγρά- 

τὸ φημα προτιϑεὶς ἐπὶ ϑέαν τὸ πεπραγμένον. ἔστιν 

οὖν τοῦ προχύπτοντος οὐ μόνον δόντα τῷ φίλῳ καὶ 81 

γνώριμον εὐεργετήσαντα μὴ φράσαι πρὸς ἑτέρους, 

ἀλλὰ καὶ ψῆφον ἐν πολλαῖς ϑέμενον ἀδίκοις δικαίαν 

καὶ πρὸς ἔντευξιν αἰσχρὰν πλουσίου τινὸς ἢ ἄρχον- 

τό τος ἀπισχυρισάμενον καὶ δωρεᾶς ὑπεριδόντα καὶ νὴ 

Δία διψήσαντα νύχτωρ καὶ μὴ πιόντα ἢ πρὸς φί- 

λημα καλῆς ἢ καλοῦ διαμαχεσάμενον., ὡς ὁ ᾽Δ4γησί- 

λαος, ἐν ἑαυτῷ κατασχεῖν καὶ σιγῆσαι. οὕτω γὰρ 

αὐτὸς εὐδοκιμῶν παρ᾽ ἑαυτῷ μὴ καταφρονῶν ἀλλὰ 
90 χαίρων κἀγαπῶν ὡς ἱκανὸς ὧν μάρτυς ἅμα καὶ 

ϑεατὴς τῶν καλῶν δείκνυσι τὸν λόγον ἐντὸς ἤδη Β 

τρεφόμενον καὶ ῥιξούμενον ἐν ἑαυτῷ καὶ κατὰ Ζ΄η- 

μὠόκριτον αὐτὸν ἐξ ἑαυτοῦ “λαμβάνειν τὰς τέρψιας 
ἐθιζόμενον᾽. οἵ μὲν οὖν γεωργοὶ τῶν σταχύων 

36 ἥδιον ὁρῶσι τοὺς χεκλιμένους καὶ νεύοντας ἐπὶ γῆν, 

τοὺς δ᾽ ὑπὸ κουφότητος αἰρομένους ἄνω κενοὺς 

ἡγοῦνται καὶ ἀλαζόνας" οὕτω δὲ καὶ τῶν φιλοσο- 
φεῖν βουλομένων νέων οἱ μάλιστα χενοὶ καὶ βάρος 

18 οὕτω ΞοΥ]ρεὶ: οὗτος 
9 
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οὐχ ἔχοντες ϑράσος ἔχουσι καὶ σχῆμα καὶ βάδισμα 

καὶ πρόσωπον ὑπεροψίας καὶ ὀλιγωρίας μεστὸν ἀφει- 

δούσης ἁπάντων. ἀρχόμενοι δὲ πληροῦσϑαι καὶ συλ- 

λέγειν καρπὸν ἀπὸ τῶν λόγων τὸ σοβαρὸν καὶ 

φλοιῶδες ἀποτίϑενται. καὶ καϑάπερ ἀγγείων κενῶν 

ὑγρὸν δεχομένων ὃ ἐντὸς ἀὴρ ὑπέξεισιν ἐκϑλιβόμε- 

νος, οὕτως ἀνθρώποις πληρουμένοις τῶν ἀληϑινῶν 

ἀγαϑῶν ἐνδίδωσιν ὃ τῦφος καὶ γίγνεται τὸ οἴημα 

μαλακώτερον. καὶ παυόμενοι τοῦ διὰ πώγωνα καὶ 

τρίβωνα φρονεῖν μέγα τὴν ἄσκησιν ἐπὶ τὴν ψυχὴν 

μεταφέρουσι. καὶ τῷ δηκτικῶ καὶ πικρῷ χρῶνται 

πρὸς ἑαυτοὺς μάλιστα, τοῖς δ᾽ ἄλλοις πραότερον 
ἐντυγχάνουσι. τὸ δὲ φιλοσοφίας ὄνομα καὶ τὴν 
τοῦ φιλοσοφεῖν δόξαν οὐχ ἁρπάξουσιν ἑαυτοῖς ὡς 

πρότερον οὐδὲ προσγράφουσιν. ἀλλὰ χαὶ προσαγο- 

ρευϑεὶς ὑφ᾽ ἑτέρου τῇ προσηγορίᾳ ταύτῃ φϑάσας 
ἂν εὐφυὴς νέος εἴποι μετ᾽ ἐρυϑήματος. 

“οὔ τίς τοι ϑεός εἰμι" τί μ᾽ ἀϑανάτοισιν ἐίσκειο:ἢ 

ἑνέας᾽ μὲν γὰρ ᾿γυναικός᾽. ὡς Αἰσχύλος φησίν, “οὔ 
τι λανϑάνει φλέγων 

ὀφθαλμός, ἥτις ἀνδρὸς ἦ γεγευμένη᾽" 
νέῳ δ᾽ ἀνδρὶ γευσαμένῳ προκοπῆς ἀληϑοῦς ἕν φι- 

λοσοφία τὰ Σαπφικὰ ταυτὶ παρέπεται 
ἑχκαμ μὲν γλῶσσα ἔαγε. λέπτον δ᾽ 

αὔτικα χρῶ πῦρ ὑποδέδρομεν᾽, 

ἀϑόρυβον δ᾽ ὕψει καὶ πρᾶον ὄμμα, φϑεγγομένου δ᾽ 

18 ΗοΙΏΘΥ. πὶ 187 19 Αἰσχύλος] Νάποκ. Ῥ. 61 34 
καμ μὲν -- χρᾷ ΒΟΙΡΆ. (8 Ῥ. 89): κατὰ μὲν γλῶσσά γε λεπτὸν 
- αὐτίκα χρῶ 
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ἂν ἀκοῦσαι ποϑήσειας. ὥσπερ γὰρ οὗ τελούμενοι Ἐ 

κατ᾿ ἀρχὰς μὲν ἐν ϑορύβῳ καὶ βοῇ συνίασι πρὸς 
ἀλλήλους ὠϑούμενοι. δρωμένων δὲ καὶ δεικνυμένων 

τῶν ἱερῶν προσέχουσιν ἤδη μετὰ φόβου καὶ σιωπῆς. 

ὅ οὕτω καὶ φιλοσοφίας ἐν ἀρχῇ καὶ περὶ ϑύρας πολὺν 
ϑόρυβον ὄψει καὶ λαλιὰν καὶ ϑρασύτητα. ὠϑουμέ- 

νῶν πρὺς τὴν δόξαν ἐνίων ἀγροίκως τὲ χαὶ βιαίως" 

ὁ δ᾽ ἐντὸς γενόμενος καὶ μέγα φῶς ἰδών. οἷον 

ἀνακτόρων ἀνοιγομένων. ἕτερον λαβὼν σχῆμα καὶ 

τὸ σιωπὴν καὶ ϑάμβος ὥσπερ ϑεῶ τῷ λόγῳ ταπεινὸς 

ξυνέπεται καὶ κεκοσμημένος". εἰς δὲ τούτους ἔοιχε Τὶ 

καὶ τὸ Μενεδήμῳ πεπαιγμένον καλῶς λέγεσθαι" 

καταπλεῖν γὰρ ἔφη τοὺς πολλοὺς ἐπὶ σχολὴν ᾿49ή- 

ναξε, σοφοὺς τὸ πρῶτον. εἶτα γίγνεσϑαι φιλοσόφουος. 

1 εἶτα ῥήτορας, τοῦ χρόνου δὲ προϊόντος ἰδιώτας, ὅσῳ 
μᾶλλον ἅπτονται τοῦ λόγου, μᾶλλον τὸ οἴημα καὶ 

τὸν τῦφον κατατιϑεμένους. 

11. Τῶν τοίνυν δεομένων ἰατρείας οἷ μὲν ὀδόντα 

πονοῦντες ἢ δάκτυλον αὐτόϑεν βαδίζουσι παρὰ τοὺς 
80 ϑεραπεύοντας. οἱ δὲ πυρέττοντες οἴχαδε καλοῦσι 

καὶ δέονται βοηϑεῖν, οἵ δ᾽ εἰς μελαγχολίαν ἢ φρε- 

νῖτιν ἢ παραχοπὴν ἥχοντες οὐδὲ φοιτῶντας ἐνιαχοῦ 

πρὸς αὐτοὺς ἀνέχονται, ἀλλ᾽ ἐξελαύνουσιν ἢ φεύ- 

γουσιν, μηδ᾽ ὅτι νοσοῦσιν ὑπὸ τοῦ σφόδρα νοσεῖν 8 

36 χἰσϑανόμενοι. οὕτω δὴ καὶ τῶν ἁμαρτανόντων ἀνή- 

κεστοι μέν εἰσιν οὗ πρὸς τοὺς ἐλέγχοντας καὶ νου- 

ϑετοῦντας ἐχϑρῶς καὶ ἀγρίως διατιϑέμενοι καὶ 

χαλεπαίνοντες" οἱ δ᾽ ὑπομένοντες καὶ προσιέμενοι 

11 ξυνέπεται Ρ]αὐ. ΤιΘρο. Ρ». 116 ἃ: συνέπεται 
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πραότερον ἔχουσι. τὸ δ᾽ ἑαυτὸν ἁμαρτάνοντα πα- 
, " 3 ’ Ἀ Ἁ ᾿ς ΄ Ἀ 

ρέχειν τοῖς ἐλέγχουσι χαὶ τὸ πάϑος λέγειν καὶ τὴν 

μοχϑηρίαν διακαλύπτειν καὶ μὴ χαίρειν λανϑάνοντα 
᾽ 3 “- 9 [4 3 2 ς “- " » 

μηδ᾽ ἀγαπᾶν ἀγνοούμενον ἀλλ΄ ὁμολογεῖν καὶ δεῖ- 
- ς ’ - 3 - σϑαι τοῦ ἁπτομένου καὶ νουϑετοῦντος οὐ φαῦλον 5 

ἂν εἴη προχοπῆς σημεῖον. ὥς που Διογένης ἔλεγε 

τῷ σωτηρίας δεομένῳ ζητεῖν προσήκειν ἢ φίλον 
δ. ὡς μ} δ -. Σ 2 ΄ Ο’ 2 ΄ μ}} 

σπουδαῖον ἢ διάπυρον ἐχϑροόν, ὅπως ἐλεγχόμενος ἢ 

Β ϑεραπευόμενος ἐχφεύγοι τὴν κακίαν. ἄχρι δ᾽ οὗ τις 

ἐπιδεικνύμενος ῥύπον ἢ κηλῖδα χιτῶνος ἢ διερρω- τὸ 

γὸς ὑπόδημα καλλωπίζεται πρὸς τοὺς ἐχτὸς ἀτυφία 

χενῇ καὶ νὴ Δία σκώπτων αὐτὸς ἑαυτὸν ὡς μικρὸν 
: " - Ἶ ᾿ 3, ϑΡΝ " 
ἢ ὡς κυρτὸν οἴεται νεανιεύεσϑαι. τὰ δ᾽ ἐντὸς αἴσχη 

τῆς ψυχῆς καὶ τὰ περὶ τὸν βίον ἐλλείμματα καὶ μικρο- 
λογίας καὶ φιληδονίας καὶ καχκοηϑείας καὶ φϑόνους τ 

ὥσπερ ἕλκη περιστέλλων καὶ ἀποκρύπτων οὐδένα 

ϑιγεῖν οὐδὲ προσιδεῖν ἐᾷ δεδιὼς τὸν ἔλεγχον, ὀλίγον 

Ο αὐτῷ προχοπῆς μέτεστι, μᾶλλον δ᾽ οὐδέν. ἀλλ᾽ ὃ τού- 
τοις ὁμόσε χωρῶν χαὶ μάλιστα μὲν αὐτὸς ἑαυτὸν ἀλ- 

γύνειν ἁμαρτάνοντα καὶ κακίζειν, δεύτερον δὲ παρέχειν 50 
ἑτέρου νουϑετοῦντος ἐγκαρτεροῦντα καὶ καϑαιρόμενον 

ὑπὸ τῶν ἐλέγχων καὶ δυνάμενος καὶ βουλόμενος, οὗτος 
ἀποτριβομένῳ καὶ βδελυττομένῳ τὴν μοχϑηρίαν ἀλη- 

ϑῶς ἔοικε. δεῖ μὲν γὰρ ἀμέλει καὶ τὸ δοκεῖν εἶναι 
πονηρὺν αἰδεῖσϑαι καὶ φεύγειν" ὃ δὲ τὴν οὐσίαν μᾶλ- 30 

λον τῆς μοχϑηρίας ἢ τὴν ἀδοξίαν δυσχεραίνων οὐ 

φεύγει τὸ κακῶς ἀκοῦσαι καὶ εἰπεῖν ἐπὶ τῷ βελτίων 

12 καὶ νὴ Δία σκώπτων Ἐ-: καὶ διασκώπτων 14 ἐλ- 
΄ ὑφ -Σ 7 ΄ λείμματα 5οΥγῖρ851: ἐγχρέμματα 
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γενέσϑαι. χάριεν γὰρ τὸ τοῦ Ζιογένους πρός τινα 

νεανίσκον ὀφϑέντα μὲν ἐν χαπηλείῳ, καταφυγόντα 
δ᾽ εἰς τὸ χαπηλεῖον, ᾿ὅσῳ᾽ γὰρ εἶπεν “ἐνδοτέρω 
φεύγεις, μᾶλλον ἐν τῷ καπηλείῳ γίγνῃ᾽. καὶ τῶν 

ὁ φαύλων ἕκαστος ὅσῳ μᾶλλον ἀρνεῖται. τοσούτῳ μᾶλ- 

λον ἐνδύεται καὶ καϑείργνυσιν εἰς τὴν κακίαν ἕαυ- 

τόν. ἀμέλει “τῶν πενομένων οἱ προσποιούμενοι 
πλουτεῖν ἔτι μᾶλλον πένονται διὰ τὴν ἀλαζονείαν" 

ὁ δὲ προχόπτων ἀληϑῶς τὸν “Ἱπποκράτη ποιεῖται 
10 παράδειγμα, τὸ περὶ τὰς ῥαφὰς τῆς κεφαλῆς ἀγνοη- 

ϑὲν αὐτῷ καὶ ἐξαγορεύσαντα καὶ γράψαντα, λογιζό- 

ἱξνος ὅτι δεινόν ἔστιν ἐχεῖνον μέν, ὅπως ἂν ἕτεροι 

μὴ τὸ αὐτὸ πάϑωσιν, ἑαυτοῦ τὴν ἁμαρτίαν κατει- 

πεῖν, αὐτὸν δέ τινα μέλλοντα σῴώξεσϑαι μὴ τολμᾶν 
15 ἐλέγχεσϑαι μηδ᾽ ὁμολογεῖν τὴν ἀβελτερίαν καὶ ἀμα- 

ϑίαν. καὶ μὴν τά γε Βίαντος καὶ Πύρρωνος οὐ 
προκοπῆς ἄν τις ἀλλὰ μείζονος ἕξεως σημεῖα ϑεῖτο 

καὶ τελειοτέρας. ὃ μὲν γὰρ ἠξίου τοὺς συνήϑεις 
οἴεσθαι προκόπτειν ὅταν τῶν λοιδορούντων οὕτως 

50 ἀκούωσιν ὡς λεγόντων 

“ξεῖν᾽. ἐπεὶ οὔτε κακῷ οὔτ᾽ ἄφρονι φωτὶ ἔοικας, 
οὖλέ τε καὶ μέγα χαῖρε, ϑεοὶ δέ τοι ὄλβια δοῖεν). 

Πύρρωνα δέ φασι πλέοντα καὶ κινδυνεύοντα χειμῶ- 
νος δελφάκιόν τι δεῖξαι χρώμενον ἀσμένως χριϑαῖς 

85ὅ παρεγκεχυμέναις. καὶ πρὸς τοὺς ἑταίρους εἰπεῖν ὅτι 
τοιαύτην ἀπάϑειαν παρασχευαστέον ἐκ λόγου καὶ 

8 “ὅσῳ᾽] ἔσω, “ὕσῳ᾽ ὃ 9 τὸν ἘπηρΡοΥΙα5: καὶ τὸν 
“Ἰπποκράτη] Τ. ΙΧ ν. 840 Ε΄ Ομανίον. 21 ξεῖν᾽ ΗοτηΘΓ. 
187: ὦ ξέν᾽ 22 14. ὦ 402 
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φιλοσοφίας τὸν ὑπὸ τῶν προστυγχανόντων ταρότ- 

τεσϑαι μὴ βουλόμενον. 

19. Ὅρα δὴ καὶ τὸ τοῦ Ζήνωνος ὁποῖόν ἐστιν. 

ἠξίου γὰρ ἀπὸ τῶν ὀνείρων ἕκαστον αὑτοῦ συναι- 

σϑάνεσθαι προκόπτοντος. εἰ μήϑ' ἡδόμενον αἰσχρῷ 
τινι ἑαυτὸν μήτε τι προσιέμενον ἢ πράττοντα τῶν 
δεινῶν καὶ ἀτόπων ὁρᾷ κατὰ τοὺς ὕπνους, ἀλλ᾽ 
οἷον ἐν βυϑῷ γαλήνης ἀκλύστου καταφανεῖ διαλάμ- 

πει τῆς ψυχῆς τὸ φανταστικὸν καὶ παϑητικὸν δια- 

κεχυμένον ὑπὸ τοῦ λόγου. τοῦτο δὲ καὶ Πλάτων. 
ὡς ἔοικε, συνιδὼν πρότερος ἐξεμόρφωσε καὶ διετύ- 

πῶσὲ τῆς φύσει τυραννικῆς ψυχῆς τὸ φανταστικὸν 

καὶ ἄλογον οἷα κατὰ τοὺς ὕπνους δρᾷ. “μητρί τε 
γὰρ ἐπιχειρεῖ μίγνυσθϑαι᾽ καὶ πρὸς βρώσεις δρμᾷ 

παντοδαπάς. παρανομοῦν καὶ χρώμενον ἑαυτοῦ ταῖς 

ἐπιϑυμίαις οἷον λελυμέναις, ἃς μεϑ᾽ ἡμέραν ὃ νόμος 

αἰσχύνῃ καὶ φόβῳ καϑείργνυσιν. ὥσπερ οὖν τὰ 

πεπαιδευμένα καλῶς τῶν ὑποζυγίων, οὐδ᾽ ἂν ἀφῇ 
τὰς ἡνίας ὁ ἄρχων. ἐπιχειρεῖ παρατρέπεσϑαι καὶ 
ἀπολείπειν τὴν ὁδόν, ἀλλ᾽ ὥσπερ εἴϑισται πρόεισιν 

ἐν τάξει. διαφυλάττοντα τὴν πορείαν ἄπταιστον, οὕ- 
τῶς οἷς ἂν εὐπειϑὲς τὸ ἄλογον ἤδη καὶ πρᾶον ἢ γε- 
γονὸς ὑπὸ τοῦ λόγου καὶ κεκολασμένον, οὔτε καϑ' 

ὕπνους οὔϑ᾽ ὑπὸ νόσων ἔτι ῥαδίως ἐξυβρίξειν ἢ 

παρανομεῖν ἐϑέλει ταῖς ἐπιϑυμίαις, ἀλλὰ τηρεῖ καὶ 

διαμνημονεύει τὸν ἐϑισμόν. ἰσχὺν ἐμποιοῦντα τῇ 

προσοχῇ καὶ τόνον. εἰ γὰρ καὶ τὸ σῶμα τῇ ἀσκχήσεϊ, 

τῆς ἀπαϑείας ὑπήκοον ἑαυτὸ καὶ τὰ μέρη παρέχειν 
10 Πλάτων] Βρρ. Ρ. ὅ71 ἃ 14 πρὸς Η: περὶ 

πον ουσνονυννν Ὁ 
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πέφυχεν, ὡς ὀφθαλμούς τε πρὸς οἶχτον ἴσχεσϑαι 

δαχρύων καὶ καρδίαν πηδήματος ἐν φόβοις, αἰδοῖά 
τὲ σωφρόνως ἔχειν ἀτρέμα καὶ μηδὲν ἐνοχλεῖν παρὰ 

καλοῖς ἢ καλαῖς, πῶς οὐ μᾶλλον εἰκός ἐστι τῆς 

ψυχῆς τοῦ παϑητικοῦ τὴν ἄσκησιν ἐπιλαβομένην 
οἷον ἐχλεαίνειν καὶ συσχηματίζειν τὰ φαντάσματα 

καὶ τὰ κινήματα μέχρι τῶν ὕπνων πιέζουσαν; οἷα 
λέγεται καὶ περὶ τοῦ φιλοσόφου Στίλπωνος, ὃς ἰδεῖν 

ἔδοξε κατὰ τοὺς ὕπνους ὀργιζόμενον αὐτῷ τὸν 110- 

σειδῶνα μὴ ϑύσαντι βοῦν. ὥσπερ ἔϑος ἦν Μεγα- 

ρεῦσυν" αὑτὸν δὲ μηδὲν ἐχπλαγέντα ᾿ τί λέγεις᾽ φάναι 
“ὦ Πόσειδον; ὥσπερ παῖς ἥκεις μεμψιμοιρῶν ὅτι μὴ 

δανεισάμενος ἐνέπλησα κνίσης τὴν πόλιν, ἀλλ᾽ ἀφ᾽ 
ὧν εἶχον ἔϑυσά σοι μετρίως οἴκοθεν: καὶ μέντοι 

δοκεῖν αὐτῷ τὸν Ποσειδῶνα μειδιόσαντα τὴν δεξιὰν 

προτεῖναι καὶ εἰπεῖν ὡς ἀφύων φορὰν Μεγαρεῦσι 

ποιήσει δι᾿ ἐκεῖνον. οἷς οὖν οὕτως εὐόνειρα καὶ 

φανὰ καὶ ἄλυπα. φοβερὸν δὲ μηδὲν ἢ τραχὺ μηδὲ 
κακόηϑες ἢ σκολιὸν ἐκ τῶν ὕπνων ἐπαναφέρεται. 

ταῦτα τῆς προκοπῆς ἀπαυγασμούς τινας ἕΐναι λέγου- 

σιν, οἴστρους δὲ καὶ πτοίας καὶ φυγὰς ἀγεννεῖς καὶ 

παιδικὰς περιχαρείας καὶ ὀλοφύρσεις ἐνυπνίων οἶκ- 

τρῶν καὶ ἀλλοκότων ῥαχίαις τέ τισι καὶ σάλοις 
ἐοικέναι. ψυχῆς οὔπω τὸ κοσμοῦν ἐχούσης οἰκεῖον. 

ἀλλὰ πλαττομένης ἔτι δόξαις καὶ νόμοις. ὧν ἀπω- 

τάτω γιγνομένη κατὰ τοὺς ὕπνους αὖϑις ἀναλύεται 

καὶ ἀνελίττεται τοῖς πάϑεσι. ταῦτα μὲν οὖν συν- 

10 Μεγαρεῦσιν Ἠαπρίϊαβ: ἵερεῦσιν 20 ταῦτα] τούτοις 
Η. Μα]ῖη τούτοις ταῦτα λέγουσιν] λέγομεν Βὶ 
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επισκόπει καὶ αὐτός. εἴτε προκοπῆς ἔστιν εἴτε τινὸς 

ἕξεως ἤδη βεβαιότητα καὶ κράτος ἐχούσης ἐπὶ τοῖς 
λόγοις ἀσάλευτον. 

19. ᾿Επεὶ δ᾽ ἡ παντελὴς ἀπάϑεια μέγα καὶ ϑεῖον, 
ἣ προχοπὴ δ᾽ ὡς λέγουσιν ἔοικεν ἐνδόσει τινὶ πα- 
δῶν καὶ πραότητι. δεῖ καὶ πρὸς αὐτὰ καὶ πρὸς ἄλ- 
ληλαὰ τὰ πάϑη σκοποῦντας κρίνειν τὰς διαφοράς" 

πρὺς αὐτὰ μέν. εἰ νῦν ἐπιϑυμίαις τὲ χρώμεϑα μαλα- 

κωτέραις τῶν πάλαι καὶ φόβοις καὶ ὀργαῖς, ταχὺ 

τῷ λόγῳ τὸ ἐξάπτον αὐτῶν καὶ φλεγμαῖνον ἀφαι- 
ροοὔντες᾽ πρὸς ἄλληλα δέ. εἰ μᾶλλον αἰσχυνόμεθα 

νῦν ἢ φοβούμεϑα καὶ ζηλοῦμεν μᾶλλον ἢ φϑονοῦμεν 

καὶ φιλοδοξοῦμεν ἢ φιλοχρηματοῦμεν, καὶ ὅλως εἰ 

Ζωρίοις μᾶλλον ἢ “υδίοις ὥσπερ οἵ μελῳδοῦντες 

ὑπερβολαῖς ἁμαρτάνομεν. σκληρότεροι περὶ τὴν δίαι- 

ταν ὄντες ἢ μαλακώτεροι. καὶ βραδύτεροι περὶ τὰς 

πράξεις ἢ προπετέστεροι. καὶ ϑαυμασταὶ παρ᾽ ὃ δεῖ 
84 λόγων καὶ ἀνθρώπων ἢ καταφρονηταί. καϑάπερ 

γὰρ αἷ τῶν νόσων εἰς τὰ μὴ κύρια μέρη τοῦ σώμα- 
τος ἐχτροπαὶ σημεῖόν εἰσιν οὐ φαῦλον, οὕτως ἡ 

κακία τῶν προχοπτόντων ἔοικεν εἰς ἐπιεικέστερα 

πάϑη μεϑισταμένη κατὰ μικρὸν ἐξαλείφεσϑαι. Φρῦ- 

νιν μὲν γὰρ οἱ ἔφοροι ταῖς ἑπτὰ χορδαῖς δύο πα- 
ρεντεινάμενον ἠρώτων πότερον τὰς ἄνωθεν ἢ τὰς 

χάτωϑεν Ἔχτεμεῖν αὐτοῖς ἐθέλει παρασχεῖν" ἡμῶν δὲ 
δεῖται μέν πῶς τὰ ἄνω καὶ τὰ κάτω ἐοσενν εἰ 

μέλλομεν εἰς τὸ μέσον χαϑίστασϑαι καὶ μέτριον" ἡ 

16 ὑπερβολαῖς] ὑπερβολαῖς καὶ ἐλλείψεσιν ὙΥ 922 
Φρῦνιν ὟΥ : Φρύννιν 
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δὲ προχοπὴ τὰς ὑπερβολὰς πρότερον καὶ τὰς ὀξύτη- 

τας τῶν παϑῶν ἀνίησι 
ἱπρὸς ἅσπερ οἵ μαργῶντες ἐντονώτατοι᾽ 

κατὰ Σοφοκλέα. 
14. Καὶ μὴν ὅτι τὸ τὰς κρίσεις ἐπὶ τὰ ἔργα 

μετάγειν καὶ τοὺς λόγους μὴ λόγους ἐᾶν ἀλλὰ πράξεις 

ποιεῖν μάλιστα τῆς προκοπῆς ἴδιόν ἐστιν εἴρηται. 

δήλωμα δ᾽ αὐτοῦ πρῶτον μὲν ὃ πρὸς τὰ ἐπαινού- 

μενα ζῆλος καὶ τὸ ποιεῖν εἶναι προϑύμους ἃ ϑαυ- 

μάξομεν, ἃ δὲ ψέγομεν μὴ ἐθέλειν μηδ᾽ ὑπομένειν. 
ἐπεὶ πάντας μὲν ᾿4ϑηναίους εἰκὸς ἦν ἐπαινεῖν τὴν 
Μιλτιάδου τόλμαν καὶ ἀνδρείαν, Θεμιστοκλῆς δ᾽ 

εἰπὼν ὡς οὐκ ἐᾷ καϑεύδειν αὐτὸν ἀλλ᾽ ἐκ τῶν 
ὕπνων ἀνίστησι τὸ Μιλτιάδου τρόπαιον, οὐκ ἐπαι- 
νῶν μόνον οὐδὲ ϑαυμάξων καταφανὴς ἦν εὐϑὺς 
ἀλλὰ καὶ ζηλῶν καὶ μιμούμενος. σμικρὸν οὖν οἴεσθαι 

χρὴ προχόπτειν, ἄχρι οὗ τὸ ϑαυμάξειν τοὺς κατορ- 

ϑοῦντας ἀργὸν ἔχομεν καὶ ἀκίνητον ἐξ ἑαυτοῦ πρὸς 

μίμησιν. οὔτε γὰρ ἔρως σώματος ἐνεργός. εἰ μὴ μετὰ 

ξηλοτυπίας ἔνεστιν, οὔτ᾽ ἔπαινος ἀρετῆς διάπυρος καὶ 

δραστήριος ὃ μὴ νύττων μηδὲ κεντρίζων μηδὲ ποιῶν 

ἀντὶ φϑόνου ζῆλον ἐπὶ τοῖς καλοῖς, ἀναπληρώσεως 

ὀρεγόμενον. οὐ γὰρ ὑπὸ τῶν λόγων δεῖ τοῦ φιλο- 

σοφοῦντος μόνον ὥσπερ ᾿Δλκιβιάδης ἔλεγε τὴν καρ- 

δίαν στρέφεσϑαι καὶ δάκρυα ἐκπίπτειν, ἀλλ᾽ ὅ γε 
προχόπτων ἀληϑῶς. μᾶλλον ἔργοις καὶ πράξεσιν ἀν- 
δοὺς ἀγαϑοῦ καὶ τελείου παραβάλλων ἕξαυτόν. ἅμα 

8 Νδἧυοκ. ρ. 248 24 ᾿Δλκιβιάδης)] ΡΙαῦ. Ὅοην. 
ῬΡ. 256 
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τῷ συνειδότι τοῦ ἐνδεοῦς δακνόμενος καὶ δι᾿ ἐλπίδα 

χαὶ πόϑον χαίρων χαὶ μεστὸς ὧν ὁρμῆς οὐκ ἦρε- 

μούσης οἷός τ᾽ ἐστὶ κατὰ Σιμωνίδην 

᾿ἄϑηλος ἵππῳ πῶλος ὡς ἅμα τρέχειν᾽, 
τῷ ἀγαϑῷ μονονουχὶ συμφῦναι γλιχόμενος. καὶ γὰρ ὅ 

τοῦτο προχοπῆς ἀληϑοῦς ἴδιόν ἐστι πάϑος. ὧν ζη- 

Ε λοῦμεν τὰ ἔργα τὴν διάϑεσιν φιλεῖν καὶ ἀγαπᾶν 
Ν 3 3 , 9.».ἢ ν “᾿ 3 ΄ καὶ μετ΄ εὐνοίας ἀεὶ τιμὴν εὔφημον ἀποδιδούσης 

ἐξομοιοῦσϑαι. φιλονεικία δ᾽ ὅτῳ καὶ φϑόνος ἔνέ- 
στακται πρὸς τοὺς κρείττονας. οὗτος ἴστω δόξης τὸ 

τινὸς ἢ δυνάμεως ζηλοτυπίᾳ κνιζόμενος. ἀρετὴν δὲ 

μὴ τιμῶν μηδὲ ϑαυμάζξων. 
10. Ὅταν οὖν οὕτως ἀρχώμεθα τῶν ἀγαϑῶν 

2 Ὡ Χ ΄ . ΄ ΄ὔ ΟΝ 
ἑρᾶν, ὥστε “μὴ μόνον χατὰ Πλάτωνα μακάριον μὲν 

᾿ «νὰ δ »" ΝΥ ΄ ς 2 Ἂ ΑΥ̓͂ 

αὐτὸν ἡγεῖσθαι τὸν σώφρονα, “μακάριον δὲ τὸν τ 

ξυνήκοον τῶν ἐκ τοῦ σωφρονοῦντος στόματος ἰόν- 

τῶν λόγων᾽. ἀλλὰ καὶ σχῆμα καὶ βάδισμα καὶ βλέμμα 

χαὶ μειδίαμα ϑαυμάξοντες αὐτοῦ καὶ ἀγαπῶντες 

οἷον συναρμόττειν καὶ συγχολλᾶν ἕαυτοὺς ὦμεν 

Ε πρόϑυμοι, τότε χρὴ νομίζειν ἀληϑῶς προκόπτειν. 30 

ἔτι δὲ μᾶλλον. ἂν μὴ μόνον εὐημεροῦντας τοὺς 

ἀγαϑοὺς ϑαυμάζωμεν., ἀλλ᾽ ὥσπερ οἱ ἐρῶντες καὶ 
τραυλότητας ἀσπάζονται τῶν ἐν ὥρα καὶ ὠχρότητας, 

τῆς δὲ Πανϑείας καὶ δάκρυα καὶ κατήφεια πενϑού- 
σης ἄρα καὶ κεκακωμένης ἐξέπληξε τὸν ᾿Ζράσπην. 35 

δ΄ ς » ΄, ᾿ 3 ’, Ζα.3 δ Δ 

οὕτως ἡμεῖς μήτε φυγὴν “Δριστείδου μήϑ'᾽ εἱργμὸν 

᾿ἀναξαγόρου μήτε πενίαν Σωκχράτους ἢ Φωκίωνος 

8 Σιμωνίδην) ΒοΙρΡΚ. 2 Ρ. 44 14 Πλάτωνα) Τιοσα. 
Ρι 711. 8 
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καταδίκην ὑποδειμαίνωμεν, ἀλλὰ καὶ μετὰ τούτων 

ἀξιέραστον ἡγούμενοι τὴν ἀρετὴν ὁμόσε χωρῶμεν 

αὐτῇ, τὸ Εὐριπίδειον ἐφ᾽ ἑκάστῳ φϑεγγόμενοι 
φεῦ, τοῖσι γενναίοισιν ὡς ἅπαν καλόν᾽. 8ῦ 

ὅ τὸν γὰρ ἄχρι τοῦ καὶ τὰ φαινόμενα δεινὰ μὴ δυσ- 

χεραίνειν ἀλλὰ ϑαυμάξειν καὶ ζηλοῦν ἐνθουσιασμὸν 

οὐκ ἂν ἔτι γε τῶν καλῶν οὐδεὶς ἀποτρέψειεν. ἤδη 

ὃξ τοῖς τοιούτοις παρέπεται τὸ βαδίξοντας ἐπὶ πρά- 

ἕξεις τινὰς ἢ λαβόντας ἀρχὴν ἢ χρησαμένους τύχῃ 

τὸ τίϑεσθαι πρὸ ὀφθαλμῶν τοὺς ὄντας ἀγαϑοὺς ἢ 

γενομένους. καὶ διανοεῖσθαι “τί δ᾽ ἂν ἔπραξεν ἐν 
τούτῳ Πλάτων, τί δ᾽ ἂν εἶπεν ᾿Επαμεινώνδας, ποῖος 
δ᾽ ἂν ὥφϑη “υκοῦργος ἢ ᾿Δ4γησίλαος", οἷον πρὸς Β 

ἔσοπτρα κοσμοῦντας ἑαυτοὺς καὶ μεταρρυϑμίξοντας 
16 ἢ φωνῆς ἀγεννεστέρας αὑτῶν ἐπιλαμβανομένους ἢ 

πρός τι πάϑος ἀντιβαίνοντας. οἵ μὲν γὰρ ἐκμε- 

μαϑηκότες τὰ τῶν ᾿Ιδαίων ὀνόματα δακτύλων χρῶν- 

ται πρὸς τοὺς φόβους αὐτοῖς ὡς ἀλεξικάκοιος, ἀτρέμα 

καταλέγοντες ἕχαστον᾽ ἣἧ ὃὲ τῶν ἀγαϑῶν ἀνδρῶν 

30 ἐπίνοια καὶ μνήμη ταχὺ παρισταμένη καὶ διαλαμ- 
βάνουσα τοὺς προκόπτοντας ἐν πᾶσι πάϑεσι καὶ 

ἀπορίαις ἁπάσαις, ὀρϑούς τὲ καὶ ἀπτῶτας διαφυ- 

λάσσει. ὅϑεν ἔστω σοι καὶ τοῦτο σημεῖον τοῦ πρὸς 

ἀρετὴν ἐπιδιδόντος. 

8. ὅὃ10. Πρὸς δὲ τούτῳ τὸ μηκέτι ταράττεσϑαι σφό- 
ὃρα μηδ᾽ ἐρυϑριᾶν μηδὲ κατακρύπτειν ἢ μετασχη- Ο 

ματίξειν τι τῶν καϑ' ἕαυτόν, ἀνδρὸς ἐνδόξου καὶ 

8. Εὐριπίδειον] Νποϊ,, Ρ. 9ὅ8 9. χρησαμένους 501}1081: 
χρησαμένοις 18 οἷον ϑοπδρίοσυιβ: οἷόν τι 14 καὶ Ἐπτη- 
ΡῬϑυῖαβ: ἢ 10 αὑτῶν ὟὟΥ : αὐτῶν 
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σώφρονος ἐξαπίνης ἐπιφανέντος. ἀλλὰ ϑαρρεῖν διόσε 
χωροῦντα τοῖς τοιούτοις ἔχει τοῦ συνειδότος τινὰ 

βεβαίωσιν. ᾿Δ4λέξανδρος μὲν γὰρ ὡς ἔοικεν ἄγγε- 

λον ἰδὼν περιχαρῆ προσϑέοντα χαὶ τὴν δεξιὰν προ- 

τείνοντα “τί μοι μέλλεις" εἶπεν ᾿ὦ τᾶν ἀπαγγελεῖν; 5 
ἢ ὅτι Ὅμηρος ἀναβεβίωκεν :᾿ οὐδενὸς αὐτῷ τὰ πράγ- 

ματὰ πλὴν ὑστεροφημίας ἐνδεῖν οἰόμενος. νέῳ δ᾽ 

ἀνδρὶ βελτιουμένῳ τὸ ἦϑος οὐδενὸς ἔρως ἐμφύεται 

Π μᾶλλον ἢ καλοῖς κἀγαϑοῖς ἀνδράσιν ἐγκαλλωπίέ- 

σασϑαι καὶ παρασχεῖν οἰχίαν αὑτοῦ καταφανῆ. τρά- τὸ 

πεζαν γυναῖκα, παιδιὰν σπουδήν. λόγους λεγομέ- 

νους ἢ γραφομένους, ὥστε καὶ δάκνεσϑαι πατρὸς 

τεϑνεῶτος ἢ καϑηγητοῦ μεμνημένον οὐκ ἐπιδόντος 

αὐτὸν ἐν διαϑέσει τοιαύτῃ. καὶ μηδὲν ἂν οὕτως 

εὔξασϑαι παρὰ τῶν ϑεῶν. ὡς ἐκείνους ἀναβιώσαν- ι 

τας αὐτῷ γενέσθαι τοῦ βίου καὶ τῶν πράξεων 
ϑεατάς. ὥσπερ αὖ τοὐναντίον οὗ καταμελήσαντες 

ἑαυτῶν καὶ διαφϑαρέντες οὐδ᾽ ἐν ὕπνῳ τοὺς προσ- 
ἤήκοντας ἀτρέμα καὶ ἀδεῶς ὁρῶσιν. 

Ε 11. Ἔτι τοίνυν πρόσλαβε τοῖς εἰρημένοις σημεῖον 59 
οὐ μικρόν, εἰ βούλει, τὸ μηδὲν ἔτι μικρὸν ἡγεῖσϑαι 

τῶν ἐξαμαρτανομένων ἀλλ᾽ ἐξευλαβεῖσϑαι καὶ προσ- 

ἔχειν ἅπασιν. ὥσπερ γὰρ οἱ τὸ πλουτήσειν ἀπε- 

γνωκότες ἐν οὐδενὶ τίϑενται τὰ μικρὰ δαπανήματα. 

μηδὲν οἰόμενοι ποιήσειν μέγα τὸ μικρῷ τινι προσ- 51 

τιϑέμενον, ἡ δ᾽ ἐλπὶς ἐγγυτέρω τοῦ τέλους βαδί. 

ξουσα τῷ πλούτῳ συναύξει τὴν φιλοπλουτίαν. οὕτως 

11 παιδιάν Ἐτηροτῖαβ: παιδέα 14 τοιαύτῃ ἰάθη: το- 
σαύτῃ 21 μικρὸν) Ηρβιοά. ΟὉ 861 
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ἐν τοῖς πρὸς ἀρετὴν πράγμασιν ὃ μὴ πολλὰ συγχω- 
ρῶν τῷ τί γὰρ τὸ παρὰ τοῦτο;᾽ καὶ νῦν μὲν 
οὕτως αὖϑις δὲ βέλτιον᾽, ἀλλὰ προσέχων ἕκάστῳ 
κῶν εἰς τὸ σμικρότατον ἡ κακία ποτὲ τῶν ἁμαρτη- 

ὅ μάτων ἑἐνδῦσα συγγνώμην πορίζηται δυσανασχετῶν 

καὶ δυσκολαίνων, δῆλός ἐστιν ἤδη τι καϑαρὸν κτώ- 
μενος ἑαυτῷ καὶ οὐδ᾽ ὁπωσοῦν ἀξιῶν ῥυπαίνεσθϑαι. 
τὸ δὲ μηδὲν οἴεσθαι κατ᾽ αἰσχύνην μέγα μηδ᾽ 
ἔχειν εὐχερεῖς ποιεῖ καὶ ὀλιγώρους πρὸς τὰ μικρά. 

10 χαὶ γὰρ αἱμασιάν τινα χαὶ ϑριγκὸν οἰκοδομοῦσιν 
οὐ διαφέρει ξύλον τὸ τυχὺν ἢ λίϑον ὑποβαλεῖν 
χυδαῖον ἢ στήλην ὑποϑεῖναι παραπεσοῦσαν ἀπὸ 

νήματος. οἷα ποιοῦσιν οὗ φαῦλοι. πᾶσαν ἐργασίαν ἢ ᾿ 9 ᾿ 
χαὶ πρᾶξιν ὡς ἔτυχε συμφοροῦντες εἰς ταὐτὸ καὶ 

16 σωρεύοντεφ᾽ ἀλλ᾽ οἵ γε προχόπτοντες, οἷς ἤδη. κα- 

ϑάπερ ἱεροῦ τινος οἰχοδομήματος καὶ βασιλικοῦ τοῦ 

βίου “κεχρότηται χρυσέα χρηπίο᾽, οὐδὲν εἰκῆ προσ- 

ίενται τῶν γιγνομένων, ἀλλ᾽ οἷον ἀπὸ στάϑμης 
τοῦ λόγου προσάγουσι χαὶ προσαρμόττουσιν ἕκαστον. 

50 ὑπὲρ οὗ τὸν Πολύκλειτον οἰόμεϑα λέγειν ὡς ἔστι 

χαλεπώτατον τὸ ἔργον οἷς ἂν εἰς ὄνυχα ὃ πηλὸς 
ἀφίκηται. 

8 μηδ᾽ ἔχειν] μηδὲ δεινὸν 17 κεχρότηται) ΒΕοΙΡΊς. 
1 γη. 446 21 οἷς ἂν] ὅταν Ὗ 
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ΦΒΛΔΟΙ͂ΤΟ. 

1. Ὁρῶ μὲν ὅτι τὸν πραύτατον, ὦ Κορνήλιε 
Ποῦλχερ. πολιτείας ἥρησαι τρόπον. ἐν ᾧ μάλιστα 
τοῖς κοινοῖς ὠφέλιμος ὧν ἀλυπότατον ἰδίᾳ τοῖς ἐν- 

τυγχάνουσι παρέχεις σεαυτόν. ᾿Επεὶ δὲ χώραν μὲν 
ἄϑηρον ὥσπερ ἱστοροῦσι τὴν Κρήτην εὑρεῖν ἔστι. 

πολιτεία δὲ μήτε φϑόνον ἐνηνοχυῖα μήτε ξῆλον ἢ 
φιλονεικίαν, ἔχϑρας γονιμώτατα πάϑη, μέχρι νῦν 

οὐ γέγονεν (ἀλλ᾽ εἰ μηδὲν ἄλλο, ταῖς ἔχϑραις αἵ 

φιλίαι συμπλέχουσιν ἡμᾶς ὃ καὶ Χίλων ὃ δοφὸς 

νοήσας τὸν εἰπόντα μηδένα ἔχειν ἐχϑρὺὸν ἠρώτησεν 

εἰ μηδὲ φίλον ἔχοι), δοχεῖ μοι τά τ᾽ ἄλλα περὶ 

ἐχϑρῶν τῷ πολιτικῷ διεσκέφϑαι προσήκειν καὶ τοῦ 

Ξενοφῶντος ἀκηκοέναι μὴ παρέργως εἰπόντος ὅτι 
τοῦ νοῦν ἔχοντός ἐστι καὶ ᾿ ἀπὸ τῶν ἐχϑρῶν ὠφε- 

λεῖσϑαι᾽. ἅπερ οὖν εἰς τοῦτο πρῴην εἰπεῖν μοι 

παρέστη. συναγαγὼν ὁμοῦ τι τοῖς αὐτοῖς ὀνόμασιν 
ς ἀπέσταλκά σοι. φεισάμενος ὡς ἐνῆν μάλιστα τῶν 

ΑΠ’ 5ουῖρβὶ ἴῃ {ππ|ὸο: ὙΠ’ 3 Ποῦλχερ ΧΥ ]ΑΠαΘΥ: 
ποῦλχερ ἄτερ 18 Ξενοφῶντος] Οθοοῃ. 1 18 

ὅ 

το 

18 
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ἐν τοῖς Πολιτικοῖς Παραγγέλμασι γεγραμμένων. ἐπεὶ 
κἀκεῖνο τὸ βιβλίον ὁρῶ σὲ πρόχειρον ἔχοντα πολλάκις. 

2. ᾿ἸΕξήρκει τοῖς παλαιοῖς ὑπὸ τῶν ἀλλοφύλων 
καὶ ἀγρίων ξώων μὴ ἀδικεῖσθαι, καὶ τοῦτο τῶν 

οι πρὸς τὰ ϑηρία τέλος ἦν ἀγώνων ἐκείνοις" οἵ δ᾽ 
ὕστερον ἤδη χρῆσϑαι μαϑόντες αὐτοῖς καὶ ὠφελοῦν- 
ται σαρξὶ τρεφόμενοι καὶ ϑριξὶν ἀμφιεννύμενοι καὶ 
χολαῖς καὶ πυτίαις ἰατρευόμενοι καὶ δέρμασιν ὁπλί- 

ἕξοντες ἑαυτούς, ὥστ᾽ ἄξιον εἶναι δεδιέναι μὴ τῶν 
τὸ ϑηρίων ἐπιλιπόντων τῷ ἀνθρώπῳ ϑηριώδης ὁ βίος 

αὐτοῦ γένηται καὶ ἄπορος καὶ ἀνήμερος. ἐπεὶ τοί- 

νυν τοῖς μὲν ἄλλοις ἵκανόν ἐστι τὸ μὴ πάσχειν 

ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν κακῶς, τοὺς δὲ νοῦν ἔχοντας ὁ 

Ξενοφῶν καὶ ὠφελεῖσϑαί φησιν ἀπὸ τῶν διαφερο- 
1 μένων, ἀπιστεῖν μὲν οὐ χρή, ζητεῖν δὲ μέϑοδον καὶ 

τέχνην δι’ ἧς τοῦτο περιέσται τὸ καλὸν οἷς χωρὶς 
ἐχϑροῦ ξῆν ἀδύνατόν ἐστιν. οὐ δύναται πᾶν ἐξ- 

ημερῶσαι δένδρον ὁ γεωργὸς οὐδὲ πᾶν τιϑασεῦσαι 
ϑηρίον ὃ κυνηγός" ἐξήτησαν οὖν καϑ' ἑτέρας χρείας 

20 ὁ μὲν ἐκ τῶν ἀκάρπων ὃ δ᾽ ἀπὸ τῶν ἀγρίων ὠφε- 

λεῖσϑαι. τῆς ϑαλάττης τὸ ὕδωρ ἄποτόν ἐστι καὶ 

πονηρόν. ἀλλ᾽ ἰχϑῦς τρέφει καὶ πόμπιμόν ἐστι πάντη 

καὶ πορεύσιμον ὄχημα τοῖς κομιζομένοις" τοῦ δὲ 

σατύρου τὸ πῦρ, ὡς πρῶτον ὥφϑη. βουλομένου φι- 

8ὅ λῆσαι καὶ περιβαλεῖν. ὃ Προμηϑεύς 
“τράγος᾽ ἔφη ἱ γένειον ὧρα πενθήσεις σύ γε" 

χαὶ γὰρ κάει τὸν ἁψάμενον, ἀλλὰ φῶς παρέχει καὶ 

14 Ξενοφῶν] Ογτορ. 1 6, 11 20 Νᾶυοκ. Ρ. ὅ8 ἔφη 
δα, Η 21 καὶ γὰρ Δ 6616] 

ῬΙαύβυομὶ Μοσϑ]ία. ΥΟΙ. 1. 14 

ρΡ 
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ϑερμότητα καὶ τέχνης ἁπάσης ὕργανόν ἐστι τοῖς 

χρῆσϑανι μαϑοῦσι. σχόπει δὴ καὶ τὸν ἐχϑρόν. εἰ 

βλαβερὸς ὧν τἄλλα καὶ δυσμεταχείριστος, ἁμωσγέπως 
ἁφὴν ἐνδίδωσιν αὑτοῦ καὶ χρῆσιν οἰκείαν καὶ ὠφέ- 

λιμός ἐστι. καὶ τῶν πραγμάτων ἄφιλα πολλὰ καὶ 

ἀπεχϑῆ καὶ ἀντίπαλα τοῖς ἐντυγχάνουσιν" ἀλλ᾽ δρᾷς 

ὅτε καὶ νόσοις ἔνιοι σώματος εἰς ἀπραγμοσύνην 
ἐχρήσαντο. καὶ πόνοι πολλοῖς προσπεσόντες ἔρρω- 

σαν καὶ ἤσκησαν. ἔνιοι δὲ καὶ πατρίδος στέρησιν 
καὶ χρημάτων ἀποβολὴν ἐφόδιον σχολῆς ἐποιήσαντο 
καὶ φιλοσοφίας. ὡς Ζιογένης καὶ Κράτης" Ζήνων 

δέ, τῆς ναυκληρίας αὐτῷ συντριβείσης. πυϑόμενος 

εἶπεν ᾿εὖ γ᾽ ὦ τύχη ποιεῖς. εἰς τὸν τρίβωνα συν- 
ελαύνουσα ἡμᾶςο᾽. ὥσπερ γὰρ τὰ δωμαλεώτατα τοὺς 

στομάχους καὶ ὑγιεινότατα τῶν ζῴων ὄφεις ἐσθίοντα 
καταπέττει καὶ σκορπίους, ἔστι δ᾽ ἃ καὶ λέϑοις καὶ 

ὀστράκοις τρέφεται (μεταβάλλουσι δὲ δι᾽ εὐτονίαν 

καὶ ϑερμότητα πνεύματος). οἱ δὲ σικχοὶ καὶ νοσώ- 
δεις ἄρτον χαὶ οἶνον προσφερόμενοι ναυτιῶσιν. 

οὕτως οἵ μὲν ἀνόητοι καὶ τὰς φιλίας διαφϑείρου- 

σιν, οὗ δὲ φρόνιμοι καὶ ταῖς ἔχϑραις ἐμμελῶς χρῆ- 
σϑαι δύνανται. 

ὃ. Πρῶτον μὲν οὖν δοκεῖ μοι τῆς ἔχϑρας τὸ 

βλαβερώτατον ὠφελιμώτατον ἂν γενέσϑαι τοῖς προῦσ- 

ἔχουσιν. τί δὲ τοῦτ᾽ ἐστίν; ἐφεδρεύει σου τοῖς 
πράγμασιν ἐγρηγορὼς ὁ ἐχϑρὸς ἀεὶ καὶ λαβὴν ζητῶν 

πανταχόϑεν περιοδεύει τὸν βίον. οὐ διὰ δρυὸς 

14 δωμαλεώτατα Ἡ: ῥωμαλέα (ῥωμαλεώτερα ϑυϊᾶδδ ν. 
σιαχύός) τοὺς στομάχους δυϊᾶάδε: τοῖς στομάχοις 11 μετα- 
βάλλει Ἡ 19 οἶνον] ὕδωρ ὅ1485 
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μόνον ὁρῶν ὡς ὃ “Ζυγκεὺς οὐδὲ διὰ λίϑων καὶ Ο 

ὀστράκων, ἀλλὰ καὶ διὰ φίλου καὶ οἰκέτου καὶ διὰ 
συνήϑους παντὸς ὡς ἀνυστόν ἐστι φωρῶν τὰ πρατ- 

τόμενα καὶ τὰ βουλευόμενα διορύττων καὶ διξερευ- 

νώμενος. οἵ μὲν γὰρ φίλοι καὶ νοσοῦντες ἡμᾶς 

πολλάκις καὶ ἀποϑνήσκοντες λανθάνουσιν ἀμελοῦν- 

τας καὶ ὀλιγωροῦντας, τῶν δ᾽ ἐχϑροῶν μονονουχὶ 
καὶ τοὺς ὀνείρους πολυπραγμονοῦμεν" νόσοι δὲ καὶ 
δανεισμοὶ καὶ διαφοραὶ πρὸς γυναῖχας αὐτοὺς ἐκεί- 
νους μᾶλλον ἢ τὸν ἐχϑρὸν λανθάνουσι. μάλιστα 
ὃξ τῶν ἁμαρτιῶν ἔχεται καὶ ταύτας ἐξιχνεύει. καὶ 
καϑάπερ οἱ γῦπες ἐπὶ τὰς ὀσμὰς τῶν διεφϑορότων 

σωμάτων φέρονται. τῶν δὲ καϑαρῶν καὶ ὑγιαινόν-. 

τῶν αἴσϑησιν οὐκ ἔχουσιν. οὕτω τὰ νοσοῦντα τοῦ 

βίου καὶ φαῦλα καὶ πεπονθότα κινεῖ τὸν ἐχϑρόν, 

καὶ πρὸς ταῦϑ' οἵ μισοῦντες ἄττουσι χαὶ τούτων 
ἅπτονται καὶ σπαράττουσι. τοῦτ᾽ οὖν ὠφέλιμόν 
ἐστι; πάνυ μὲν οὖν, εὐλαβούμενον ζῆν καὶ προσέχειν 

ἑαυτῷ καὶ μήτε πράττειν μηδὲν ὀλιγώρως καὶ ἀπερι- 

σκέπτως μήτε λέγειν, ἀλλ᾽ ἀεὶ διαφυλάττειν ὥσπερ 
ἐν ἀκριβεῖ διαίτῃ τὸν βίον ἀνεπίληπτον: ἡ γὰρ 

οὕτω συστέλλουσα τὰ πάϑη καὶ συνέχουσα τὸν λο- 
γισμὸν . εὐλάβεια μελέτην ἐμποιεῖ καὶ προαίρεσιν 

τοῦ ζῆν ἐπιεικῶς καὶ ἀνεγκλήτως. καϑάπερ γὰρ αἵ 
πολέμοις ἀστυγειτονικοῖς καὶ στρατείαις ἐνδελεχέσι 
σωφρονιζόμεναι πόλεις εὐνομίαν καὶ πολιτείαν ὑγιαί- 

νουσαν ἠγάπησαν, οὕτως οἱ δι᾽ ἔχϑρας τινὰς ἀναγκα- 

σϑέντες ἐπινήφειν τῷ βίῳ καὶ φυλάττεσθαι τὸ 

18 ροβὺ οὖν Ἰαουπδτη βἰσπανιὺ Η 

14 
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ῥαθυμεῖν καὶ καταφρονεῖν χαὶ μετ᾽ εὐχρηστίας 
ἕκαστα πράττειν λανϑάνουσιν εἰς τὸ ἀναμάρτητον 

ὑπὸ τῆς συνηϑείας ἀγόμενοι καὶ κατακοσμούμενοι 

τὸν τρόπον, ἂν καὶ μικρὸν ὃ λόγος συνεπιλαμβάνη- 

ται. τὸ γάρ 

“ἦ κεν γηϑήσαι Πρίαμος Πριάμοιό τε παῖδες" 

οἷς ἐστιν ἀεὶ πρόχειρον, ἐπιστρέφει καὶ διατρέπει 
καὶ ἀφίστησι τῶν τοιούτων ἐφ᾽ οἷς οἵ ἐχϑροὶ χαί- 
ρουσι καὶ καταγελῶσι. καὶ μὴν τοὺς περὶ τὸν Ζ1ιό- 

νυσον τεχνίτας ὁρῶμεν ἐχλελυμένους καὶ ἀπροϑύ- 
μους χαὶ οὐκ ἀκριβῶς πολλάκις ἀγωνιζομένους ἐν 

τοῖς ϑεάτροις ἐφ᾽ ἑαυτῶν" ὅταν δ᾽ ἅμιλλα καὶ ἀγὼν 
γένηται πρὸς ἕτέρους. οὐ μόνον αὑτοὺς ἀλλὰ καὶ 
τὰ ὄργανα μᾶλλον συνεπιστρέφουσι. χορδολογοῦντες 

καὶ ἀκριβέστερον ἁρμοξόμενον καὶ καταυλοῦντες. 

ὕστις οὖν οἶδεν ἀνταγωνιστὴν βίου καὶ δόξης τὸν 
ἐχϑοὸν ὄντα, προσέχει μᾶλλον αὑτῷ. καὶ τὰ πράγ- 

ματα περισχοπεῖ καὶ διαρμόξεται τὸν βίον. ἐπεὶ 

καὶ τοῦτο τῆς κακίας ἴδιόν ἔστι. τὸ τοὺς ἐχϑροὺς 

αἰσχύνεσθαι μᾶλλον ἢ τοὺς φίλους ἐφ᾽ οἷς ἐξαμαρ- 

τόνομεν. ὅϑεν ὁ Νασικᾶς, οἰομένων τινῶν καὶ 
λεγόντων ἐν ἀσφαλεῖ γεγονέναι τὰ Ῥωμαίων πράγ- 

ματα Καρχηδονίων μὲν ἀνῃρημένων ᾿Δχαιῶν δὲ 
δεδουλωμένων, “νῦν μὲν οὖν᾽ εἶπεν “ἐπισφαλῶς 
ἔχομεν, μήϑ᾽ οὺς φοβηϑῶμεν μήϑ'᾽ οὺς αἰσχυνθῶμεν 
ἑαυτοῖς ἀπολελοιπότες. 

4. Ἔτι τοίνυν πρόσλαβε τὴν Διογένους ἀπό- 

φασιν, φιλόσοφον σφόδρα καὶ πολιτικὴν οὖσαν" 

0 Ηοτθυ. 4 28ὅ 
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πῶς ἀμυνοῦμαι τὸν ἐχϑρόν;" “αὐτὸς καλὸς κἀγαϑὸς 

γενόμενος. ἵππους ἐχϑρῶν ὁρῶντες εὐδοκιμοῦντας 

ἀνιῶνται καὶ κύνας ἐπαινουμένους. ἂν χωρίον ἐκ- 
“ε » δι ᾽ - - 3 , πεπονημένον ἴδωσιν. ἂν εὐθαλοῦντα κῆπον. ἐπιστέ- 

νουσι. τί οὖν οἴει, σεαυτὸν ἐπιδεικνύμενος ἄνδρα 

δίκαιον ἀρτίφρονα χρηστόν, ἐν λόγοις εὐδόκιμον, 
3 , ΄ 2 ἐκ, ΄ ἐν πράξεσι χαϑαρόν. ἐν διαίτῃ κόσμιον. 

᾿βαϑεῖαν αὔλακα διὰ φρενὸς καρπούμενον, 

ἐξ ἧς τὰ κεδνὰ βλαστάνει βουλεύματα: 

“νικώμενοι᾽ φησὶ Πίνδαρος "ἄνδρες ἀγρυξίᾳ δέδεν- 

ται΄, οὐχ ἁπλῶς οὐδὲ πάντες, ἀλλ᾽ ὅσοι νικωμένους 
αὑτοὺς ὁρῶσιν ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν ἐπιμελείᾳ χρηστό- 
τητι μεγαλοφροσύνῃ φιλανθϑρωπίαις εὐεργεσίαιο: 

ταῦτ᾽ ᾿ἀποστρέφει τὴν γλῶτταν᾽ ὡς ὃ ΖΙημοσϑένης 
φησίν, “ἐμφράττει τὸ στόμα, ἄγχει. σιωπᾶν ποιεῖ". 

ΒΟῸΣ ἃ ΄ “ ἌΣ ΔΕ ας πολ Ἔ 5 
σύ τοι διάφερε τῶν κακῶν᾽ ἔξεστι γάρ. 

εἰ ϑέλεις ἀνιᾶν τὸν μισοῦντα, μὴ λοιδόρει κίναιδον 

μηδὲ μαλακὸν μηδ᾽ ἀκόλαστον μηδὲ βωμολόχον μηδ᾽ 
ἀνελεύϑερον, ἀλλ᾽ αὐτὸς ἀνὴρ ἴσϑι καὶ σωφρόνει 
καὶ ἀλήϑευε καὶ χρῶ φιλανϑρώπως καὶ δικαίως τοῖς 

ἐντυγχάνουσιν. ἂν δὲ λοιδορῆσαι προαχϑῆῇς. ἄπαγε 
πορρωτάτω σεαυτὸν ὧν λοιδορεῖς ἐκεῖνον. ἐνδύου 
τῇ ψυχῇ. περιδσκόπει τὰ σαϑρά. μή τίς σοί ποϑὲεν 

ὑποφϑέγγηται κακία τὸ τοῦ τραγῳδοῦ 

“ἄλλων ἰατρὸς αὐτὸς ἕλκεσι βρύων᾽. 

8 καὶ ΔἸ] 8 βαϑεῖαν)] ΑΘ5608. βαρύ. 198 9 ἐξ] 
ἀφ᾽ ΑΘβοθυ] 5 10 Πίνδαρος) ΒοΙρ. 1 γΡ. 407 18 φι- 
λανϑρωπίαις Ἡ προβοίο ππᾶθ: φιλανθρωπίᾳ 14 Ζημοσϑέ- 
νης] Ρ. 400, ὅ 10 σύ] Εν. Οτ. 251 24 κακία 46]. Η 
25 Νδυοκ. ρ. 848 

σ 
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ἂν ἀπαίδευτον εἴπῃς, ἐπίτεινε τὸ φιλομαϑὲς ἐν δε- 

αὐτῷ καὶ φιλόπονον᾽ ἂν δειλόν, ἔγειρε μᾶλλον τὸ 

ϑαρραλέον καὶ ἀνδρῶδες" κἂν ἀσελγῆ καὶ ἀκόλαστον. 
ἐξάλειφε τῆς ψυχῆς εἴ τι λανθάνον ἐστὶ φιληδονίας 

ἴχνος. οὐδὲν γὰρ αἴσχιόν ἐστι βλασφημίας παλιν- 

δρομούσης οὐδὲ λυπηρότερον, ἀλλ᾽ ἔοικε καὶ τοῦ 
φωτὸς τὸ ἀνακλώμενον μᾶλλον ἐνοχλεῖν τὰς ἀσϑε- 

ψνεῖς δράσεις καὶ τῶν ψόγων οἱ πρὸς αὐτοὺς ἀνα- 

ὦ φερόμενοι τοὺς ψέγοντας ὑπὸ τῆς ἀληϑείας. ὡς γὰρ 

ὁ καικίας τὰ νέφη, καὶ ὃ φαῦλος βίος ἐφ᾽ ἑαυτὸν 
ἕλκει τὰς λοιδορίας. 

ὅ. Ὁ μὲν οὖν Πλάτων ὁσάκις ἀσχημονοῦσιν 
ἀνθρώποις παραγένοιτο, πρὸς αὑτὸν εἰώϑει λέγειν 

μή που ἄρ᾽ ἐγὼ τοιοῦτος: ὁ δὲ λοιδορήσας τὸν 
ἑτέρου βίον ἂν εὐθὺς ἐπισκοπῇ τὸν ἑαυτοῦ καὶ 
μεϑαρμόττῃ πρὸς τοὐναντίον ἀπευϑύνων καὶ ἀπο- 

στρέφων, ἕξει τι χρήσιμον ἐκ τοῦ λοιδορεῖν. ἄλλως 
ἀχρήστου καὶ κενοῦ δοχοῦντος εἶναι καὶ ὄντος. οἵ 

μὲν οὖν πολλοὶ γελῶσιν, ἄν τις ὧν φαλακρὸς ἢ 
κυρτὸς ἑτέρους εἰς ταῦτα λοιδορῇ καὶ σκώπτῃ" γε- 
λοῖον δ᾽ ὅλως ἐστὶ τὸ λοιδορεῖν καὶ σκώπτειν ὁτιοῦν 

ἀντιλοιδορηϑῆναι δυνάμενον, ὡς “έων ὁ Βυζάντιος. 
ὑπὸ χυρτοῦ λοιδορηϑεὶς εἰς τὴν τῶν ὀμμάτων ἀσϑέ- 
νειαν ᾿ἀνθϑρώπινον᾽ ἔφη ᾿πάϑος ὀνειδίζεις, ἐπὶ τοῦ 

νώτου φέρων τὴν νέμεσιν. οὐκοῦν μηδὲ μοιχὸν 
λοιδορήσῃς, αὐτὸς ὧν παιδομανής᾽ μηδ᾽ ἄσωτον, 
αὐτὸς ὧν ἀνελεύϑεροο. 

1 εἴπῃς ΒοΙΒΒοηδ απ: εἴπῃ σὲ 8 κἂν] ἂν Η 
9 ὡς γὰρ] Νδᾶυοκ. Ρ. 6600 14 που ἄρ᾽ Ἡ: πη ἀρ᾽ 
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᾿ἀνδροχτόνου γυναικὸς ὁμογενὴς ἔφυς 
πρὸς τὸν ᾿ἄδραστον ὁ ᾿Δλχμέων. τί οὖν ἐκεῖνος; 

οὐκ ἀλλότριον ἀλλ᾽ ἴδιον αὐτῷ προφέρων ὄνειδος 
σὺ δ᾽ αὐτόχειρ γε μητρὸς ἥ σ᾽ ἐγείνατο᾽. 

ὅ πρὸς τὸν Κράσσον ὃ 4Ζ]ομίτιος “οὐ σὺ μυραίνης ἐν 
, , 5 2 ῇ Ε 

ζωγρείῳ σοι τρεφομένης εἰτ ἀποθανούσης ἕκλαυ- 
[ » »" ΄ 

σας: καὶ ὁ ἕτερος “οὐ σὺ τρεῖς γυναῖκας ἐκκομίσας 
3 ᾿ Ἷ, 3 3 3 - "»"» »" ΄ οὐκ ἐδάκρυσας:᾽ οὐκ εὐφυᾶ δεῖ τὸν λοιδορησόμενον 

5 " " δεν. ΄ 3 2 τ ΄ εἶναι καὶ μεγαλόφωνον καὶ ἰταμόν. ἀλλ᾽ ἀλοιδόρη- 
Ν 3 ΄ "} " . δ 2 10 τὸν καὶ ἀνέγκλητον" οὐδενὶ γὰρ οὕτως ἔοικε προῦ- 

Υ ς Χ Γ “"Ἥ ’ [ " 

τάττειν ὁ ϑεὸς ὡς τῷ μελλοντι ψέγειν ἕτερον τὸ 

᾿γνῶϑι σαυτόν᾽, ἵνα μὴ λέγοντες ἃ ϑέλουσιν ἀκού- 

89 

ὡσιν ὃ μὴ ϑέλουσι. “φιλεῖ᾽ γὰρ ὃ τοιοῦτος κατὰ 

τὸν Σοφοκλέα 
τ “γλῶσσαν ἐκχέας μάτην 

ἄκων ἀκούειν οὺς ἑκὼν εἴπῃ λόγους. 

0. Τουτὶ μὲν οὖν ἔνεστι τῷ λοιδορεῖν τὸν ἐχ- 
ϑρὸν ὠφέλιμον καὶ χρήσιμον" οὐκ ἔλαττον δ᾽ ἕτε- 

ρον. τὸ λοιδορεῖσθαι καὶ κακῶς ἀκούειν αὐτὸν ὑπὸ 
30. τῶν ἐχϑρῶν. ὅϑεν ὀρϑῶς ὁ ᾿ἀντισϑένης εἶπεν ὅτι 

τοῖς μέλλουσι σῴζεσθαι φίλων δεῖ γνησίων ἢ δια- 
πύρων ἐχϑοῶν᾽ οἱ μὲν γὰρ νουϑετοῦντες τοὺς ἁμαρ- 

τάνοντας οἱ δὲ λοιδοροῦντες ἀποτρέπουσι. ἐπεὶ δ᾽ 
ἡ φιλία τὰ νῦν ἰσχνόφωνος γέγονεν ἐν τῷ παρρη- 

96 σιάξεσϑαι. καὶ τὸ κολακεῦον αὐτῆς λάλον ἐστὶ τὸ 

ὃὲ νουϑετοῦν ἄναυδον, ἀκουστέον ἐστὶ παρὰ τῶν 
ἐχϑρῶν τὴν ἀλήϑειαν. ὡς γὰρ ὃ Τήλεφος οἰχείου 

1 Νδυοϊς. ρ. 09 4. τὰ. Ῥ. 609 14 Σοφοκλέα] 1ᾶ. 
Ῥ. 261 
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μὴ τυγχάνων ἰατροῦ τῷ πολεμίῳ δόρατι τὸ ἕλκος 

ὑπέθηκεν, οὕτω τοὺς ἀποροῦντας εὐνοίας νουϑε- 

τούσης ὑπομένειν ἀνάγκη μισοῦντος ἐχϑροῦ λόγον, 

ἂν ἐλέγχῃ καὶ κολάζῃ τὴν κακίαν, σκοποῦντας τὸ 

ἔργον ἀλλὰ μὴ τὴν γνώμην τοῦ κακῶς λέγοντος. 

ὥσπερ γὰρ ὃ τὸν Θεσσαλὸν Προμηϑέα κτεῖναι δια- 

νοηϑεὶς ἔπαισε τῷ ξίφει τὸ φῦμα καὶ διεῖλεν οὕτως 

ὥστε σωϑῆναι κὸν ἄνθρωπον καὶ ἀπαλλαγῆναι τοῦ 

φύματος ῥαγέντος. οὕτω πολλάκις ὑπ’ ὀργῆς ἢ ἔχ- 

Ὁ ϑῥρὰας προσπεσοῦσα λοιδορία κακὸν ψυχῆς ἢ ἀγνοού- 

ψενον ἢ ἀμελούμενον ἐθεράπευσεν. ἀλλ᾽ οἱ πολλοὶ 
λοιδορηϑέντες οὐ σκοποῦσιν εἰ πρόσεστιν αὐτοῖς τὸ 

λεγόμενον, ἀλλὰ τί πρόσεστιν ἕτερον τῷ λοιδο- 

ροῦντι, καὶ καϑάπερ οἱ παλαίοντες τὴν κόνιν οὐχ 

ἑαυτῶν ἀποψῶσι τὰς λοιδορίας, ἀλλὰ συμπάσσουσιν ι΄ 

ἀλλήλους εἶτα φύρονται καὶ ἀναχρώννυνται συμπε- 

δόντες ὑπ᾽ ἀλλήλων. δεῖ δ᾽ ἀκούσαντα κακῶς ὑπ᾽ Ἷ 

ἐχϑροῦ τὸ μὲν προσὸν ἀφαιρεῖν αὑτοῦ μᾶλλον ἢ 

κηλῖδα προσοῦσαν ἱματίῳ καὶ δειχϑεῖσαν" ἂν δέ τε 

λέγῃ τὰ μὴ προσόντα, ὅμως ζητεῖν τὴν αἰτίαν ἀφ᾽ ὃ. 

Ἑ ἧς ἡ βλασφημία γέγονε. καὶ φυλάττεσθαι καὶ δε- 

διέναι μή τι λανϑάνωμεν ἢ σύνεγγυς ἢ ὕμοιον τῷ 

λεγομένῳ παραμαρτάνοντες. οἷον “ακύδην τὸν ᾽4ρ- 

γείων βασιλέα κόμης τις διάϑεσις καὶ βάδισμα τρυ- 
φερώτερον εἰς μαλακίαν διέβαλε. καὶ Πομπήιον τὸ 35 

ἑνὶ κνᾶσϑαι τὴν κεφαλὴν δακτύλῳ πορρωτάτω ϑη- 

λύτητος καὶ ἀκολασίας ὄντα. Κράσσος δὲ τῶν 

1 πολεμίῳ Η: πολεμικῶἠὀ 20 τὴν Η 84 τις Η: τινος 
21 ὄντας Η 
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ἱερῶν μιᾷ παρϑένων αἰτίαν ἔσχε πλησιάξειν, χωρίον 
τι καλὸν ὠνήσασθαι παρ᾽ αὐτῆς βουλόμενος καὶ 
διὰ τοῦτο πολλάκις ἐντυγχάνων ἰδία καὶ ϑεραπεύων. 
Ποστουμίαν δὲ τὸ γελᾶν προχειρότερον καὶ λαλιᾷ 

ὅ χρῆσϑαι ϑρασυτέρᾳ πρὸς ἄνδρας διέβαλεν, ὥστε 
χρυιϑῆναι φϑορᾶς. εὑρέϑη μὲν οὖν καϑαρὰ τῆς 
αἰτίας, ἀπολύσας δ᾽ αὐτὴν ὁ ἀρχιερεὺς Σπόριος 
“Μινούκιος ὑπέμνησε μὴ χρῆσϑαι λόγοις ἀσεμνοτέ- 
ροις τοῦ βίου. Θεμιστοκλεῖ δὲ Παυσανίας μηδὲν 

10 ἀδικοῦντι προσετρίψατο τὴν ὑποψίαν τῆς προδοσίας 
διὰ τὸ χρῆσϑαι φίλῳ καὶ γράφειν συνεχῶς καὶ 

πέμπειν πρὸς αὐτόν. 
1. Ὅταν οὖν λεχϑῆ τι μὴ ἀληϑές, οὐχ ὅτι ψεῦ- 

δός ἐστι δεῖ καταφρονεῖν καὶ ἀμελεῖν, ἀλλὰ σκοπεῖν 
τό τί τῶν ὑπὸ σοῦ λεγομένων ἢ πραττομένων ἢ σπου- 0 

δαξομένων ἢ συνόντων ὁμοιότητα τῇ διαβολῇ πα- 

ρέσχηκξ, καὶ τοῦτο διευλαβεῖσϑαι καὶ φεύγειν. εἰ 

γὰρ ἕτεροι πράγμασιν ἀβουλήτοις περιπεσόντες δὲ- 
δάσχονται τὸ χρήσιμον, ὥσπερ ἡ Μερόπη φησίν 

20 : αἱ τύχαι δέ μὲ 
μισϑὸν λαβοῦσαι τῶν ἐμῶν τὰ φίλτατα 

σοφὴν ἔϑηκαν᾽, 

τί κωλύει διδάσκαλον ἄμισϑον λαβόντα τὸν ἐχϑρὸν 

ὠφεληϑῆναι καὶ μαϑεῖν τι τῶν λανϑανόντων; πολλὰ 

9ὅ γὰρ ὁ ἐχϑρὸς αἰσϑάνεται τοῦ φίλου μᾶλλον ( τυφλοῦ- 
ται γὰρ 'τὸ φιλοῦν περὶ τὸ φιλούμενον᾽, ὡς ὁ 

Πλάτων φησί). τῷ δὲ μισεῖν μετὰ τοῦ πολυπραγμο- Β 

10 συνόντων] προσόντων ὃ 20 Νδποϊ. ρ. 896 21 
Πλάτων] Τιοσρ. Ὁ. 7816 
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νεῖν καὶ τὸ λαλεῖν ἔνεστιν. ὃ ἱΙέρων ὑπό τινος 
τῶν ἐχϑοῶν εἰς τὴν δυσωδίαν ἐλοιδορήϑη τοῦ στό- 
ματος. ἐλθὼν οὖν οἴχαδε πρὸς τὴν γυναῖχα “τί 
λέγεις: εἶπεν, “οὐδὲ σύ μοι τοῦτ᾽ ἔφρασας;:᾽ ἡ δ᾽ 
οὖσα σώφρων καὶ ἄκακος ᾿ὥμην᾽ εἶπεν “ὅτι τοιοῦτο 
πάντες ὄζουσιν οἱ ἄνδρες᾽. οὕτω καὶ τὰ αἰσϑητὰ 

καὶ τὰ σωματικὰ καὶ τὰ καταφανῆ πᾶσι παρὰ τῶν 

ἐχϑρῶν μαϑεῖν πρότερον ἔστιν ἢ τῶν φίλων καὶ 

συνήϑων. 

8. ἄνευ δὲ τούτου τὴν περὶ τὴν γλῶτταν ἐγ- 
χράτειαν, οὐ μικρὸν ἀρετῆς μέρος οὖσαν, ὑπήκοον 

ἀεὶ τῷ λογισμῷ καὶ πειϑήνιον ἔχειν οὐκ ἔνεστιν. 
΄ ͵ 

ἂν μή τις ἀσκήσει καὶ μελέτῃ καὶ φιλοπονίᾳ τὰ 
κάκιστα τῶν παϑῶν. οἷόν ἐστιν ἡ ὀργή. κατεργά- 

δηται. ἣ γὰρ “ἀκουσίως ἐχκπίπτουσα φωνὴ καὶ τό 

“ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων᾽. 

καὶ τὸ “ἔνια ἐξίπτασϑαι τῶν ῥημάτων αὐτόματα᾽ 

τοῖς ἀνασκήτοις μάλιστα ϑυμοῖς οἷον ὀλισϑάνουσι 

χαὶ διαρρέουσιν ἐπιγίγνεται δι᾿ ἀσϑένειαν ϑυμοῦ. 

δι’ ἀκρατῆ γνώμην. διαίτῃ ϑρασείᾳ. λόγου δὲ κου- 

φοτάτου πράγματος βαρυτάτη ζημία κατὰ τὸν ϑεῖον 

Πλάτωνα καὶ παρὰ ϑεῶν ἕπεται καὶ παρ᾽ ἀνϑρώ- 
πων. ἡ δὲ σιγὴ πανταχοῦ μὲν ἀνυπεύϑυνον (οὐ 
μόνον ἄδιψον. ὥς φησιν ᾿Ἱπποχράτης), ἐν δὲ λοι- 

δορίαις σεμνὸν καὶ Σωκρατικόν. μᾶλλον δ᾽ Ἣρά- 

χλειον. εἴ γε κἀκεῖνος 

“οὐδ᾽ ὅσσον μυίας στυγερῶν ἐμπάξζετο μύϑων᾽. 

10 πεοὶ τὴν ϑίοθδθριβ ΕἾονυ. ΧΧΧΙΥ 9: περὶ 20 διαίτῃ 
ϑρασείᾳ) δι΄ ἀγωγὴν θρασεῖαν Ἔ 29 Πλάτωνα] Ἰιεσο. 
Ῥ. 98ὅ ἃ 24 λοιδορίαις ϑῖον. ΕἾοΥ. ΧΙΧ 1: λοιδορίᾳ 

το 

1 

30 
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" οὔτι μὴν τούτου σεμνότερον καὶ χάλλιόν ἔστι. τοῦ 

λοιδοροῦντος ἐχϑροῦ τὴν ἡσυχίαν ἄγειν “λισσάδα 

πέτραν φιλοκέρτομον ὡς παρανηχομένους᾽, οὐδ᾽ 

ἄλλη μείζων ἄσκησις. ἂν γὰρ ἐχϑρὸν ἐθισϑῆῇς λοι- 

5 δοροῦντα φέρειν σιωπῇ. πάνυ ῥαδίως οἴσεις γυναι- 

χὸς ὀργὴν κακῶς λεγούσης. καὶ φίλου φωνὰς καὶ 
ἀδελφοῦ πικροτάτας ἀκούων ὑπομενεῖς ἀϑορύβως" 

πατρὶ δὲ καὶ μητρὶ τυπτόμενος καὶ βαλλόμενος πα- 
ρέξεις ἄϑυμον χαὶ ἀμήνιτον σεαυτόν. ὁ μὲν γὰρ 

1 .. Σωκράτης ἔφερε τὴν Ξανϑίππην ϑυμοειδῇ καὶ χαλε- 

πὴν οὖσαν, ὡς εὐκόλως συνεσόμενος ἑτέροις, ἂν 

ἐκείνην ὑπομένειν ἐϑισϑῇ" πολὺ ὃὲ βέλτιον ἐχϑρῶν 

Ε 

καὶ ἀλλοτρίων ἐγγυμνασάμενον βδελυρίαις καὶ ὀρ- 

γαῖς καὶ σκώμμασι καὶ λοιδορίαις ἐθίσαι τὸν ϑυμὸν 
τ ἡσυχίαν ἄγειν μηδ᾽ ἀσχάλλειν ἐν τῷ λοιδορεῖσθαι" 

90, Πραύτητα μὲν οὖν καὶ ἀνεξικακίαν οὕτως 

ἔστιν ἐνεπιδείξασϑαι ταῖς ἔχϑραις, ἁπλότητα δὲ καὶ 
μεγαλοφροσύνην καὶ χρηστότητα μᾶλλον ἐν ταῖς 

φιλίαις. φίλον μὲν γὰρ οὐχ οὕτω τὸ εὖ ποιεῖν 
50 χαλόν. ὡς αἰσχρὸν τὸ μὴ ποιεῖν δεόμενον᾽ ἐχϑοοῦ 

δὲ καὶ τὸ τιμωρίαν παραλείπειν καιροῦ παρασχόν- 

τος ἐπιεικές ἐστι. τὸν δὲ καὶ πταίσαντι συμπαϑή- 

σαντα καὶ δεηϑέντι συλλαβόμενον καὶ παισὶν ἐχϑροῦ 

χαὶ οἰκείοις πραγμάτων ἐν χρείᾳ γενομένοις σπουδήν 
εὅ τινα καὶ προϑυμίαν ἐνδειξάμενον ὅστις οὐκ ἄγαται ϑι 

τῆς εὐμενείας οὐδ᾽ ἐπαινεῖ τὴν χρηστότητα, ᾽κεῖνος 

1 οὔτι Μϑανιρίαβ: οὔτε τοῦ ᾿ὐ: τὸ 8 οὐδ᾽. ἄλλη 
μείζων ἄσκησις ἘτηροΥῖ5: ἀλλὰ μείζων ὴ ἄσκησις 4 γὰρ ἢ 
91 παραλείπειν καιροῦ Η: παραλιπεῖν ἐν καιρῷ 2ὅ ἄγα- 
ται Η: ἀγαπᾷ 

Ε 
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ἐξ ἀδάμαντος 

ἢ σιδάρου κεχάλκευται μέλαιναν καρδίαν᾽. 
τῷ Καίσαρι κελεύσαντι τὰς Πομπηίου τιμὰς ἀναστα- 

ϑῆναι καταβεβλημένας ὃ Κικέρων ἱτοὺς Πομπηίου 
φησίν ᾿ ἀνδριάντας ἀνέστησας. τοὺς δὲ σοὺς ἔπηξαςο. 
ὅϑεν οὐδ᾽ ἐπαίνου φειστέον οὐδὲ τιμῆς περὶ ἀνδρὸς 
ἐχϑοοῦ δικαίως εὐδοκιμήσαντος. ἔπαινόν τε γὰρ 

φέρει μείζονα τοῖς ἐπαινοῦσι. καὶ πίστιν ἔχει πάλιν 
ἐγκαλῶν. ὡς οὐ τὸν ἄνδρα μισῶν ἀλλὰ τὴν πρᾶξιν 

ἀποδοκιμάξων: τὸ δὲ κάλλιστον καὶ χρησιμώτατον, 

ἀπωτάτω χκαϑίσταται τοῦ φϑονεῖν χαὶ φίλοις εὐτυ- 
χοῦσι καὶ κατορϑοῦσιν οἰκείοις ὃ τοὺς ἐχϑροὺς ἐϑι- 

σϑεὶς ἐπαινεῖν καὶ μὴ δάκνεσϑαι μηδὲ βασκαίνειν 

εὖ πραττόντων. καίτοι τίς ἄσκησις ἑτέρα μείζονα 

ὠφέλειαν ἐνεργάξεται ταῖς ψυχαῖς ἢ διάϑεσιν κρείτ- 
τονα τῆς ἀφαιρούσης τὸ δύσξηλον ἡμῶν καὶ φιλό- 

φϑονον; ὥσπερ γὰρ ἐν πολέμῳ πολλὰ τῶν ἀναγ- 

καίων ἄλλως δὲ φαύλων ἔϑους λαβόντα καὶ νόμου 

δύναμιν οὐκ ἔστι ῥαδίως ἀπώσασϑαι καὶ βλαπτο- 

μένους, οὕτως ἡ ἔχϑρα συνεισάγουσα τῷ μίσει 

φϑόνον. ζηλοτυπίαν ἐπιχαιρεκακίαν μνησικακίαν ἐν- 

απολείπει. πρὸς δὲ τούτοις καὶ πανουργία καὶ ἀπάτη 
καὶ ἐπιβουλή. δοχοῦσα μὴ φαῦλον εἶναι μηδ᾽ ἄδι- 
χον πρὸς ἐχϑρόν, ἂν ἐγγένηται, παραμένει δυσ- 

απάλλακτος" εἶτα χρῶνται πρὸς τοὺς φίλους αὐτοὺς 

ὑπὸ συνηϑείας. ἂν μὴ φυλάξωνται πρὸς τοὺς ἐχ- 
ϑοούς. εἴπερ οὖν ὀρϑῶς ὁ Πυϑαγόρας. ἐν ἀλόγοις 
ζώοις ἐθίζων ὠμότητος ἀπέχεσθαι καὶ πλεονεξίας, 

1 ΒοΙρΈ. 1 νη. 421 2ῦ αὐτοὺς Ξ5ΟΥ1051: αὐτοὶ 

10 

18 

20 

25 
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ὀρνέων τὲ ϑηρευτὰς παρῃτεῖτο καὶ βόλους ὠνού- 
ὠενος ἰχϑύων ἐκέλευεν ἀφιέναι, καὶ παντὸς ἡμέρου 

ζῴου φόνον ἀπηγόρευε, πολὺ δήπου σεμνότερόν 

ἐστιν ἐν διαφοραῖς πρὸς ἀνθρώπους καὶ φιλονει- 

5 κίαις, γενναῖον ἐχϑρὸν ὄντα καὶ δίκαιον καὶ ἀψευδῆ, 

τὰ μοχϑηρὰ καὶ ἀγεννῆ καὶ πανοῦργα πάϑη κολά- 
ξευν καὶ ταπεινὰ ποιεῖν, ὕπως ἐν τοῖς πρὸς τοὺς 

φίλους συμβολαίοις παντάπασιν ἀτρεμῇ καὶ ἀπέχηται 

τοῦ κακουργεῖν. Σκαῦρος ἐχϑρὸς ἦν Δομιτίου καὶ 

10 χατήγορος. οἰκέτης οὖν τοῦ Ζομιτίου πρὸ τῆς 

δίκης ἧκε πρὸς αὐτὸν ὡς ἔχων τι μηνῦσαι τῶν 

λανϑανόντων ἐκεῖνον, ὁ δ᾽ οὐκ εἴασεν εἰπεῖν, ἀλλὰ 

19) 

συλλαβὼν τὸν ἄνϑρωπον ἀπήγαγε πρὸς τὸν δεσπό-. 

την. Κάτωνι δὲ Μουρήναν διώκοντι δημοκχοπίας 

ιό καὶ συνάγοντι τοὺς ἐλέγχους ἐξ ἔϑους παρηκολού- 

ϑουν οἵ τὰ πραττόμενα παραφυλάττοντες. πολλάκις 

οὖν αὐτὸν ἠρώτων εἴ τι μέλλει σήμερον συνάγειν 

ἢ πραγματεύεσθαι πρὸς τὴν κατηγορίαν" εἰ δὲ μὴ 

φαίη, πιστεύοντες ἀπήεσαν. ταῦτα μὲν οὖν αὐτοῦ 
-» ΄ 3“ , , 5 Δ 5 Α » » 20 τῆς δόξης ἔχει τεχμήριον μεγιστον᾽ ἀλλὰ μεῖζον καὶ 

κάλλιον, ὅτι τῷ δικαίῳ χρῆσϑαι καὶ πρὸς ἐχϑροὺς 
ἐθισϑέντες οὐδέποτε μὴ προσενεχϑῶμεν ἀδίκως καὶ 

πανούργως τοῖς συνήϑεσι καὶ φίλοις. 

10. “Ἐπεὶ δὲ πάσαις κορυδαλλίσι χρὴ λόφον 
85 ἐγγενέσϑαι᾽ κατὰ τὸν Σιμωνίδην, καὶ πᾶσα φύσις 

ἀνθρώπου φέρει φιλονεικίαν καὶ ζηλοτυπίαν καὶ 
φϑόνον, ᾿χενεοφρόνων ἀνδρῶν ἑἕταϊῖρον᾽, ὥς φησι 

1 ϑήρας Η 91 κάλλιον ἣν: κάλλιστον 24 πάσαις 
Βουρκῖαβ: πάσαισι 26 Σιμωνίδην] 14. 1 Ρ. 451 

᾿ 

Ε 
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Πίνδαρος, οὐ μετρίως ἄν τις ὠφελοῖτο τῶν παϑῶν 
τούτων ποιούμενος εἰς τοὺς ἐχϑροὺς ἀποχαϑάρδεις 

καὶ ἀποστρέρων ὥσπερ ὀχετοὺς πορρωτάτω τῶν 

ἑταίρων καὶ οἰχείων. καὶ τοῦτο. ὡς ἔοικε, συνιδὼν 

πολιτικὸς ἀνὴρ Ὀνομάδημος. ἐν Χίῳ τῆς κρατούσης ὅ 
μερίδος ἐν στάσει γενόμενος. παρήνει τοῖς ἑταίροις 
μὴ πάντας ἐξελάσαι τοὺς ἀντιστασιάσαντας. ἀλλ᾽ 

92 ὑπολιπέσϑαι τινάς. “ὕπως᾽ ἔφη "μὴ πρὸς τοὺς 

φίλους ἀρξώμεϑα διαφέρεσϑαι, τῶν ἐχϑρῶν παντά- 
πασιν ἀπαλλαγέντες᾽. οὐκοῦν καὶ ἡμῶν καταναλι- τὸ 

σκόμενα ταῦτα τὰ πάϑη πρὸς τοὺς ἐχϑροὺς ἧττον 

ἐνοχλήσει τοῖς φίλοις. οὐ γὰρ κεραμεῖ δεῖ κεραμέα 

φϑονεῖν οὐδ᾽ ἀοιδὸν ἀοιδῷ καϑ'΄ ᾿Ησίοδον., οὐδὲ 
γείτονα ζηλοῦν οὐδ᾽ ἀνεψιὸν οὐδ᾽ ἀδελφὸν “εἰς. 

ἄφενος σπεύδοντα᾽ καὶ τυγχάνοντα χρηστῶν πραγ- 1 
μάτων. ἀλλ᾽ εἰ μηδεὶς τρόπος ἐστὶν ἄλλος ἀπαλ- 

Β λαγῆς ἐρίδων καὶ φϑόνων καὶ φιλονεικιῶν, ἔϑιξε 

σεαυτὸν δάκνεσϑαι τῶν ἐχϑρῶν εὐημερούντων. καὶ 

παρόξυνε καὶ χάραττε τὸ φιλόνεικον ἐν ἐκείνοις 
ϑηγόμενον. ὥσπερ γὰρ οὗ χαρίεντες γεωργοὶ τὰ 30 

ῥόδα καὶ τὰ ἴα βελτίω ποιεῖν νομίξουσι σκόροδα 

καὶ κρόμμυα παραφυτεύοντες (ἀποχρίνεται γὰρ εἰς 

ἐχεῖνα πᾶν ὅσον ἔνεστι τῇ τροφῇ δριμὺ καὶ δυσῶ- 
δεο), οὕτω καὶ ὁ ἐχϑρὸς ἀναλαμβάνων καὶ περιέπων 
τὸ χακόηϑες καὶ βάσκανον. εὐμενέστερον παρέξει σὲ 30 

τοῖς φίλοις εὖ πράττουσι καὶ ἀλυπότερον. διὸ καὶ 

τὰς ἁμίλλας πρὸς ἐχείνους ἐστὶ ποιητέον ὑπὲρ δόξης 

ἢ ἀρχῆς ἢ πορισμῶν δικαίων, μὴ δακνομένους μό- 

1 Πίνδαρος] ΒοΙΡΕ. 8 ». 418 18 Ἡσίοδον] ΟἿ 28 
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νον, ἄν τι πλέον ἡμῶν ἔχωσιν, ἀλλὰ καὶ πάντα 

παραφυλάττοντας ἐξ ὧν πλέον ἔχουσι, καὶ πειρω- Ο 
μένους ὑπερβαλέσϑαι ταῖς ἐπιμελείαις καὶ φιλοπο- 

νίαις καὶ τῷ σωφρονεῖν καὶ προσέχειν ἑαυτοῖς. ὡς 
5 Θεμιστοκλῆς ἔλεγεν οὐκ ἐᾶν αὐτὸν καϑεύδειν τὴν 

ἐν Μαραϑῶνι Μιλτιάδου νίκην. ὃ μὲν γὰρ εὐτυχίᾳ 

διαφέρειν αὐτοῦ τὸν ἐχϑρὸν ἡγούμενος ἐν ἀρχαῖς 

ἢ συνηγορίαις ἢ πολιτείαις ἢ παρὰ φίλοις καὶ ἣγε- 

μόσιν, ἔκ τοῦ πράττειν τι καὶ ζηλοῦν εἰς τὸ βασκαί- 

τονξιν παντάπασι καὶ ἀϑυμεῖν καταδυόμενος. ἀργῷ 
τῷ φϑόνῳ καὶ ἀπράκτῳ σύνεστιν" ὁ δὲ μὴ τυφλού- 
μένος περὶ τὸ μισούμενον ἀλλὰ καὶ βίου καὶ ἤϑους 
καὶ λόγων καὶ ἔργων γιγνόμενος ϑεατὴς δίκαιος τὰ. 

πλεῖστα κατόψεται τῶν ζηλουμένων. ἐξ ἐπιμελείας Ὁ 

ι καὶ προνοίας καὶ πράξεων χρηστῶν περιγιγνόμενα 

τοῖς κεχτημένοις. καὶ πρὸς ταῦτα συντείνων ἐπα- 

σχήσει τὸ φιλότιμον αὑτοῦ καὶ φιλόκαλον, τὸ δὲ 
χασμῶδες ἐκκόψει καὶ ῥάϑυμον. 

11. Εἰ δέ τινας οἵ ἐχϑροὶ κολακεύοντες ἢ πα- 
50 νουργοῦντες ἢ δεκάξζοντες ἢ μισϑαρνοῦντες αἰσχρὰς 

καὶ ἀνελευϑέρους δοχοῦσι χαρποῦσϑαι δυνάμεις ἐν 

αὐλαῖς ἢ πολιτείαις, οὐκ ἐνοχλήσουσιν ἡμᾶς ἀλλὰ 
μᾶλλον εὐφρανοῦσι. τὴν αὑτῶν ἐλευϑερίαν καὶ τὸ 

καϑαρὸν τοῦ βίου καὶ ἀνύβριστον ἀντιτιϑέντας: 
95 “ἅπας᾽ γὰρ “ὃ ὑπὲρ γῆς καὶ ὑπὸ γῆς χρυσὸς ἀρετῆς Ε 

οὐκ ἀντάξιος᾽ κατὰ Πλάτωνα. καὶ τὸ τοῦ Σόλωνος 

ἔχειν ἀεὶ δεῖ πρόχειρον 

20 Πλάτωνα) Ἰιοσρ. Ρ. 128 ἃ Σόλωνος) ΒοΥρκ. ὃ 
Ῥ. 417 
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“ἀλλ᾽ ἡμεῖς αὐτοῖς οὐ διαμειψόμεϑα 
τῆς ἀρετῆς τὸν πλοῦτον᾽ 

οὐδέ γε βοὰς δεδειπνισμένων ϑεάτρων οὐδὲ τιμὰς 
καὶ προεδρίας παρ᾽ εὐνούχοις καὶ παλλακαῖς καὶ 

σατρόπαις βασιλέων ξηλωτὸν γὰρ οὐδὲν οὐδὲ καλὸν ὃ 

Ε ἐξ αἰσχροῦ φυόμενον. ἀλλ᾽ ἐπεὶ τυφλοῦται τὸ 
φιλοῦν περὶ τὸ φιλούμενον. ὥς φησιν ὃ Πλάτων, 

καὶ μᾶλλον ἡμῖν οἱ ἐχϑροὶ παρέχουσιν αἴσϑησιν 

ἀσχημονοῦντες. δεῖ μήτε τὸ χαῖρον ἐφ᾽ οἷς ἅμαρ- 
τάνουσιν ἀργὸν εἶναι μήτε τὸ λυπούμενον ἐφ᾽ οἷς τὸ 
κατορϑοῦσιν. ἀλλ᾽ ἐπιλογίξεσϑαι δι᾽ ἀμφοτέρων ὅπως 
τὰ μὲν φυλαττόμενοι βελτίονες ὦμεν αὐτῶν, τὰ δὲ 

μιμούμενοι μὴ χείρονες. 

ὅ σατράπαις ἢ: σατραπείαις 1 Πλάτων] Ἰιϑσο. Ῥ. 1318 
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1. Μένωνα τὸν Θετταλὸν οἰόμενον ἐν λόγοις Β 
ἱκανῶς γεγυμνάσϑαι καὶ τοῦτο δὴ τὸ ὑπὸ τοῦ Ἔμπε- 
δοκλέους λεγόμενον 

“σοφίης ἐπ᾽ ἄκροισι ϑαμίζειν᾽ 
ἠρώτησεν ὃ Σωκράτης τί ἀρετή ἐστιν ἀποχρινα- 

μένου δ᾽ ἰταμῶς ἐκείνου καὶ προχείρως ὅτι καὶ παι- 

δός ἐστιν ἀρετὴ καὶ πρεσβύτου καὶ ἀνδρὸς καὶ 

γυναικὸς καὶ ἄρχοντος καὶ ἰδιώτου καὶ δεσπότου καὶ 
ϑεράποντος, “εὖ γ᾽ εἶπεν ὁ Σωκράτης “ὅτι μίαν 
ἀρετὴν αἰτηϑεὶς σμῆνος ἀρετῶν κεκίνηκας᾽. οὐ κα- 

κῶς τεχμαιρόμενος ὅτι μηδεμίαν εἰδὼς ἀρετὴν ἄν- 

ϑρῶώπος πολλὰς ὠνόμαζεν. ἄρ᾽ οὖν οὐχὶ καὶ ἡμῖν 
ἄν τις ἐπιχλευάσειεν ὅτι μηδέπω μίαν φιλίαν κεκτη- 

μένοι βεβαίως φοβούμεϑα μὴ λάϑωμεν εἰς πολυ- Ο 

φιλίαν ἐμπεσόντες; σχεδὸν γὰρ οὐδὲν διαφέρομεν 
ἀνθρώπου χολοβοῦ καὶ τυφλοῦ, φοβουμένου μὴ 
Βροιάρεως ὃ ἑἕκατόγχειρ καὶ 4ργος ὁ πανόπτης γένη- 
ταῦ. καίτοι τόν γὲ παρὰ τῷ Μενάνδρῳ νεανίσκον 

ῷ ᾿Εμπεδοκλέους] ΜυΠΔΟΗ. 1 Ρ. 2 4 σοφίης ϑοχίαβ 
ἘΩΡΙἸοτ5: σοφίας ὅ Σωκράτης) ΡΙ]αῦ. Μϑ6η. Ῥ. Τ1 6 
11 ἄνϑρωπος Η 18 Μενάνδρῳ) Μοίποῖ. ΤΥ Ρ. 341 

Ῥιαΐδαχομὶ ΜΟΥδ118. ὙΟ]. 1. 15 
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ὑπερφυῶς ἐπαινοῦμεν εἰπόντα ϑαυμαστὸν ὅσον νο- 
μίξειν ᾿ἀγαϑὸν ξἕκαστον᾽. ἂν “ἔχῃ φίλου σκιάν᾽. 

2, Ἐναντίον δὲ μετὰ πολλῶν ἄλλων οὐχ ἥκιστα 

πρὸς φιλίας χτῆσιν ἡ τῆς πολυφιλίας ὄρεξις, ὥσπερ 

ἔρως ἀκολάστων γυναικῶν τῷ πολλάκις καὶ πολλοῖς 5 

Ὁ συμπλέκεσϑαι τῶν πρώτων κρατεῖν μὴ δυνάμενος 

ἀμελουμένων καὶ ἀπορρεόντων᾽ μᾶλλον δ᾽ ὥσπερ 
ὁ τῆς “γψιπύλης τρόφιμος εἰς τὸν λειμῶνα καϑίσας 
εδρεπεν 

“ἕτερον ἐφ᾽ ἑτέρῳ αἰρόμενος 2 

ἄγρευμ᾽ ἀνθέων ἡδομένᾳ ψυχᾷ 
τὸ νήπιον ἄπληστον ἔχων΄. 

οὕτως ἕκαστον ἡμῶν διὰ τὸ φιλόκαινον καὶ ἁψίκορον ] 

ὁ πρόσφατος ἀεὶ καὶ ἀνθῶν ἐπάγεται, καὶ μετα- 
τίϑησι πολλὰς ὁμοῦ καὶ ἀτελεῖς ἀρχὰς πράττοντας ιὸ 

φιλίας καὶ συνηϑείας. ἔρωτι τοῦ διωκομένου πα- 

Ε ρερχομένους τὸ καταλαμβανόμενον. πρῶτον μὲν οὖν 
ὥσπερ ἀφ᾽ ἑστίας ἀρξάμενοι τῆς τοῦ βίου φήμης 
ἣν ὑπὲρ φίλων βεβαίων ἀπολέλοιπεν ἡμῖν, τὸν 
μαχρὸν καὶ παλαιὸν αἰῶνα μάρτυρα ἅμα τοῦ λόγου 30 

καὶ σύμβουλον λάβωμεν. ἐν ᾧ κατὰ ξεῦγος φιλίας 

λέγονται Θησεὺς καὶ Πειρίϑους, ᾿Ζχιλλεὺς καὶ Π|6- 

τρολλος, Ὀρέστης καὶ Πυλάδης, Φιντίας καὶ Δάμων, 
᾿Επαμεινώνδας καὶ Πελοπίδας. σύννομον γὰρ ἡ 

φιλία ξῷον οὐκ ἀγελαῖόν ἐστιν οὐδὲ χολοιῶδεο, καὶ : 
τὸ ἄλλον αὑτὸν ἡγεῖσϑαι τὸν φίλον καὶ προσοΐνο- 

τῷ οι 

8 ἐναντίον ὟΥ: αἴτιον 4 πρὸς Η: εἰς ὃ ἔρως Μεᾶ- 
γἱρῖὰβ 6 δυνάμενος Ἰάθιη: δυναμένοις 10 Νααοϊς. Ρ᾿. 468 
12 ἄπληστον Ῥ. 061 Ε΄: ἄχρηστον 11 τὸ Ἐν: τὸν 
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᾿Ὰ Ρ "» Ο Ἂ ἐς 3 μ᾿ ’ , ρεύειν ἑταῖρον ἕτερον οὐδὲν ἐστιν ἢ μέτρῳ φιλίας 

τῇ δυάδι χρωμένων. οὔτε γὰρ δούλους οὔτε φίλους 

ἔστι κτήσασϑαι πολλοὺς ἀπ᾽ ὀλίγου νομίσματος. τί 

οὖν νόμισμα φιλίας; εὔνοια καὶ χάρις μετ᾽ ἀρετῆς. 
ὧν οὐδὲν ἔχει σπανιώτερον ἣ φύσις. ὅϑεν τὸ 
σφόδρα φιλεῖν καὶ φιλεῖσθαι πρὸς πολλοὺς οὐκ 
ἔστιν, ἀλλ᾽ ὥσπερ οἱ ποταμοὶ πολλὰς σχίσεις καὶ 

κατατομὰς λαμβάνοντες ἀσϑενεῖς καὶ λεπτοὶ ῥέουσιν, 
οὕτω τὸ φιλεῖν ἐν ψυχῇ σφοδρὸν πεφυχὸς εἰς πολ- 

λοὺς μεριζόμενον ἐξαμαυροῦται. διὸ χαὶ τῶν ζῴων 

τὸ φιλότεχνον τοῖς μονοτόκοις ἰσχυρότερον ἐμφύεται. 

καὶ Ὅμηρος ἀγαπητὸν υἱὸν ὀνομάξει “μοῦνον τη- 

ἢ 

94 
,ὔ 5 ᾿ -Ὁ Ὡς 3 “ [ἡ 

λύγετον΄. τουτέστι τὸν τοῖς μήτ ἔχουσιν ἕτερον. 

γονεῦσι μήϑ᾽ ἕξουσι γεγενημένον. 
ὃ. Τὸν δὲ φίλον ἡμεῖς “μοῦνον μὲν οὐκ ἀξιοῦ- 

5 ἜΝ Χ ΄ ΄ ᾿ : ΄ 
μὲν εἶναι. μὲτ ἄλλου δὲ τηλύγετός τις καὶ ὀψί- 

γονος ἔστω. τὸν ϑουλούμενον ἐχεῖνον χρόνῳ τῶν 

ἁλῶν - συγκατεδηδοχὼς μέδιμνον. οὐχ ὥσπερ νῦν 

πολλοὶ φίλοι λεγόμενοι συμπιόντες ἅπαξ ἢ συσφαι- 
οίσαντες ἢ συγκυβεύσαντες ἢ συγκαταλύσαντες. ἐκ 

πανδοχείου καὶ παλαίστρας καὶ ἀγορᾶς φιλίαν συλ- 

λέγουσιν. ἐν δὲ ταῖς τῶν πλουσίων καὶ ἡἧγεμονι- 

κῶν οἰκίαις πολὺν ὄχλον καὶ ϑόρυβον ἀσπαξομένων 

καὶ δεξιουμένων καὶ δορυφορούντων ὁρῶντες εὐδαι- 

ὅ μονίζουσ, τοὺς πολυφίλους. καίτοι πλείονάς γε 

υίας ἐν τοῖς ὀπτανείοις αὐτῶν ὁρῶσιν. ἀλλ᾽ οὔϑ᾽ 
αὗται τῆς λιχνείας οὔτ᾽ ἐχεῖνοι τῆς χρείας ἐπιλι- 

Ὁ 1 ἕτερον οὐδέν] ΒουΙθοπάππηι νἱᾶ. ἑτέρων οὐδενός 12 
Ὅμηρος) 1 498. π 19 18 μήτ᾽ ϑομ6]]θηβῖαβ: μὴ 

15 

Β 
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πούδσης παραμένουσιν. ἐπεὶ δ᾽ ἡ ἀληϑινὴ φιλία 
τρία ξητεῖ μάλιστα, τὴν ἀρετὴν ὡς καλόν, καὶ τὴν 

συνήϑειαν ὡς ἡδύ, καὶ τὴν χρείαν ὡς ἀναγκαῖον 

(δεῖ γὰρ ἀποδέξασϑαι κρίναντα καὶ χαίρειν συνόντα 
καὶ χρῆσϑαι δεόμενον, ἃ πάντα πρὸς τὴν πολυ- ὅ 

φιλίαν ὑπεναντιοῦται, καὶ μάλιστά πως τὸ κυριώτα- 

τον ἣ κρίσις). σκεπτέον πρῶτον εἰ δυνατόν ἐστιν 
2 »“" Ψ. , Ἀ 

Ο ἐν βραχεῖ χρόνῳ δοκιμάσαι χορευτὰς συγχορευσο- 

μένους. ἐρέτας ὁμορροϑήσοντας. οἰκέτας χρημάτων 
ἐπιτρόπους ἢ τέκνων παιδαγωγοὺς ἐσομένους. μήτι τ 
γε φίλους πολλοὺς εἰς ἀγῶνα πάσης τύχης συν- 

αποδυσομένους, ὧν ἕκαστος αὐτός ὃ’ αὑτόν 

ἱπράττων εὖ τίϑησιν εἰς μέσον 9 Ἶ Ξ) ὦ 5 
Ξ τ , 3 “ ᾽ 

τοῦ δυστυχοῦς τε λαγχάνων οὐκ ἄχϑεται. 

οὔτε ναῦς γὰρ ἐπὶ τοσούτους ἕλκεται χειμῶνας εἰς τὸ 

ϑάλατταν. οὔτε χωρίοις τριγχοὺς καὶ λιμέσι προ- 

βάλλουσιν ἕρκη καὶ χώματα τηλικούτους προσδεχό- 
ΝΕ. ΟῚ , [κι 2 , 

Ὁ μενον κινδύνους καὶ τοσούτους. ὅσων ἔπαγγέλλεται 

φιλία καταφυγὴν καὶ βοήϑειαν, ὀρϑῶς καὶ βεβαίως 

ἐξετασϑεῖσα᾽ τῶν δ᾽ ἀνεξετάστως παραρρυέντων 530 

ὥσπερ νομισμάτων ἀδοκίμων ἐλεγχομένων 
ξ ἴω ᾿ 2 , 

οὗ μὲν ἐστερημένοι 

χαίρουσιν, οἵ δ᾽ ἔχοντες εὔχονται φυγεῖν᾽. 
τὸ ᾿ ἘΣ ᾿ . Ἐς ΟΝ ΨΨ' ᾿ ᾿ “᾿ 
ἔστι δὲ τοῦτο χαλεπὸν καὶ οὐ ῥάδιον, τὸ φυγεῖν ἢ 

, ᾽ ἶν τ 

ἀποϑέσϑαι δυσαρεστουμένην φιλίαν. ἀλλ᾽ ὥσπερ 3 

σιτίον βλαβερὸν καὶ δυσχεραινόμενον οὔτε κατέχειν 

ἴ σχεπτέον Ἡ: σκεπτέον δὲ 18 Νδθοκ. Ρ. 097 10 
περιβάλλουσιν οομΐ. Η 22 Νὅθοκ. Ρ. 218 
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οἷόν τὲ μὴ λυποῦν καὶ διαφϑεῖρον οὔτ᾽ ἐκβάλλειν 

οἷον εἰσῆλϑεν ἀλλ᾽ εἰδεχϑὲς καὶ συμπεφυρμένον καὶ 
ἀλλόκοτον, οὕτω φίλος πονηρὸς ἢ σύνεστι λυπῶν 

καὶ λυμαινόμενος, ἢ βίᾳ μετ᾽ ἔχϑρας καὶ δυσμενείας 

ὥσπερ χολή τις ἐξέπεσε. 

4. Διὸ δεῖ μὴ ῥαδίως προσδέχεσϑαι μηδὲ κολ- 
λᾶσϑαι τοῖς ἐντυγχάνουσι μηδὲ φιλεῖν τοὺς διώ- 

κοντας, ἀλλὰ τοὺς ἀξίους φιλίας διώκειν. οὐ γὰρ 

αἱρετέον πάντως τὸ ῥᾳδίως ἁλισκόμενον. καὶ γὰρ 
ὁπαρίνην καὶ βάτον ἐπιλαμβανομένην ὑπερβάντες 
καὶ διωσάμενοι βαδίζομεν ἐπὶ τὴν ἐλαίαν καὶ τὴν 

ἄμπελον. οὕτως ἀεὶ μὴ τὸν εὐχερῶς περιπλεχό- 

μενον ποιεῖσθαι συνήϑη καλόν, ἀλλὰ τοῖς ἀξίοις. 

σπουδῆς καὶ ὠφελίμοις αὐτοὺς περιπλέχκεσϑαι δοκι- 

μάζονταςο. 

ὃ. Ὥσπερ οὖν ὃ Ζεῦξις αἰτιωμένων αὐτόν 

τινῶν ὅτι ξωγραφεῖ βραθέως. “ὁμολογῶ᾽ εἶπεν "ἡ ἐν 

πολλῷ χρόνῳ γράφειν. καὶ γὰρ εἰς πολύν᾽, οὕτω 

φιλίαν δεῖ καὶ συνήϑειαν σῴζειν παραλαβόντας ἐν 
πολλῷ χριϑεῖσαν. ἄρ᾽ οὖν χρῖναν μὲν οὐκ ἔστι 
πολλοὺς φίλους ῥάδιον, συνεῖναι ὃὲ πολλοῖς ὁμοῦ 
ῥάδιον, ἢ καὶ τοῦτο ἀδύνατον; καὶ μὴν ἀπόλαυσίς 

ἔστιν ἡ συνήϑεια τῆς φιλίας, καὶ τὸ ἥδιστον ἐν τῷ 
συνεῖναι καὶ συνδιημερεύειν" 

“οὐ μὲν γὰρ ξωοί γε φίλων ἀπάνευϑεν ἑταίρων 
βουλὰς ἕζόμενοι βουλεύσομεν᾽. 

4 λυμαινόμενος Ἡ: λυπούμενος 12 ἀεὶ) δεῖ 
18 συνήϑη καλόν) συνήϑη Η 14 δοκιμάσαντας ἢ 2Ὁ 
Ἠοτηθυ. Φ 18 



9ῦ 

Ω 

280 θῈ ΑΜΙΟΟΕΌΜ 

καὶ περὶ τοῦ Ὀδυσσέως ὁ Μενέλαος 

“οὐδέ κεν ἄλλο 

ἄμμε διέκρινεν φιλέοντέ τε τερπομένω τε. 

πρίν γ᾽ ὅτε δὴ ϑανάτοιο μέλαν νέφος ἀμφεκάλυψε. 

τοὐναντίον οὖν ἔοικεν ἡ καλουμένη πολυφιλία ποιεῖν. 

ἡ μὲν γὰρ συνάγει καὶ συνίστησι καὶ συνέχει κατα- 
πυχνοῦσα ταῖς ὁμιλίαις καὶ φιλοφροσύναις 

"ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ὀπὸς γάλα λευκὸν ἐγόμφωσεν καὶ ἔδησε" 

κατ᾽ ᾿Εμπεδοχλέα (τοιαύτην γὰρ ἡ φιλία βούλεται 

ποιεῖν ἑνότητα καὶ σύμπηξιν), ἡ δὲ πολυφιλία δὶ- 
ίστησι καὶ ἀποσπᾷ καὶ ἀποστρέφει., τῷ μετακαλεῖν 

καὶ μεταφέρειν ἄλλοτε πρὸς ἄλλον οὐκ ἐῶσα κρᾶσιν 
οὐδὲ κόλλησιν εὐνοίας ἐν τῇ συνηϑείᾳ περιχυϑείσῃ 

καὶ παγείσῃ γενέσϑαι. τοῦτο δ᾽ εὐθὺς ὑποβάλλει 
καὶ τὴν περὶ τὰς ὑπουργίας ἀνωμαλίαν καὶ δυσω- 

πίαν᾽ τὰ γὰρ εὔχρηστα τῆς φιλίας δύδσχρηστα γίγνε- 

ται διὰ τὴν πολυφιλίαν. 

“ἄλλον τρόπον᾽ γὰρ "ἄλλων ἐγείρει φροντὶς ἀν- 

ϑρώπων" 

οὔτε γὰρ αἱ φύσεις ἡμῶν ἐπὶ ταὐτὰ ταῖς ὁρμαῖς 

ῥέπουσιν, οὔτε τύχαις ὁμοτρόποις ἀεὶ σύνεσμεν" οἵ 

τὲ τῶν πράξεων καιροὶ καϑάπερ τὰ πνεύματα τοὺς 

μὲν φέρουσι τοῖς δ᾽ ἀντιπίπτουσι. 
0. Καίτοι κἂν πάντες ἅμα τῶν αὐτῶν οἵ φίλοι 

δέωνται. χαλεπὸν ἐξαρχέσαι πᾶσι βουλευομένοις ἢ 

πολιτευομένοις ἢ φιλοτιμουμένοις ἢ ὑποδεχομένοις. 

2 Ἡομηου. δ 119 9 ᾿Εμπεδοκλέα] ΜΌΠΔΟΗ. 1 Ρ. 6 
18 δυσωπίαν) δυσκολίαν ἘΤΆΡΘΙΤΒ 18 ΒΕΙΡΈ. 8 Ρ. 121 
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ἂν δ᾽ ἑνὶ χαιρῷ διαφόροις πράγμασι καὶ πάϑεσι 
προστυγχάνοντες ὁμοῦ παρακαλῶσιν ὃ μὲν πλέων 

συναποδημεῖν. ὁ δὲ χρινόμενος συνδικεῖν, ὁ δὲ 

κρίνων συνδικάζειν, ὁ δὲ πιπράσκων ἢ ἀγοράξων 

ὅ συνδιοικεῖν. ὃ δὲ γαμῶν συνϑύειν, ὁ δὲ ϑάπτων 
συμπενϑεῖν. 

ἱπόλις δ᾽ ὁμοῦ μὲν ϑυμιαμάτων γέμῃ. 
ὁμοῦ δὲ παιάνων τε καὶ στεναγμάτων᾽ 

μηδενὶ ἣ πολυφιλία, πᾶσι μὲν ἀμήχανον παρεῖναι. ᾿ 
10 δ᾽ ἄτοπον. ἑνὶ δ᾽ ὑπουργοῦντα προσχρούειν πολ- 

λοῖς ἀνιαρόν" 

“οὐδεὶς γὰρ ἀγαπῶν αὐτὸς ἀμελεῖϑ᾽ ἡδέως". 

καίτοι τὰς ἀμελείας καὶ ῥδαϑυμίας τῶν φίλων πρα- 

ότερον φέρουσι. κχαὶ τὰς τοιαύτας ἀπολογίας ἀμη- 

τὸ νίτως δέχονται παρ᾽ αὐτῶν ᾿ἐξελαϑόμην᾽ ᾿“ἠγνόησα.. 

ὃ ὃὲ λέγων “οὐ παρέστην σοι δίκην ἔχοντι, πα- 
’ὔ Ἀ στε ,ὔ μὴ τὶς , κι 2 ᾽ ριστάμην γὰρ ἑτέρῳ φίλῳ᾽. καὶ ᾿πυρέἕέττοντά σ᾽ οὐκ 

εἶδον, τῷ δεῖνι γὰρ φίλους ἑστιῶντι συνησχολούμην᾽ 
αἰτίαν τῆς ἀμελείας τὴν ἑτέρων ἐπιμέλειαν ποιού- 

90 μένος οὐ λύει τὴν μέμψιν. ἀλλὰ προσεπιβάλλει ξηλο- 

τυπίαν. ἀλλ᾽ οἵ πολλοὶ τὰς πολυφιλίας ἃ δύνανται 
παρέχειν μόνον ὡς ἔοικε σκοποῦσιν, ἃ δ᾽ ἀνταπαι- 

- --- Ἁ .} , Ω - . 

τοῦσι παρορῶσι. καὶ οὐ μνημονεύουσιν ὅτι δεῖ τὸν 
"» ᾿ { » Ἷ ἥν , 

πολλοῖς εἰς ἃ δεῖται χρώμενον πολλοῖς δεομένοις 

5 ἀνθυπουργεῖν. ὥσπερ οὖν ὃ Βριάρεως ἑκατὸν χερ- 

σὶν εἰς πεντήκοντα φορῶν γαστέρας οὐδὲν ἡμῶν 
πλέον εἶχε τῶν ἀπὸ δυεῖν χεροῖν μίαν κοιλίαν διοι- 

τ ϑορῃ. ΟΚἈἘ 4 12 Μοῖίποκ. ΤΥ ἡ. 282 
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κούντων, οὕτως ἐν τοῖς φίλοις χρήσιμον χαὶ τὸ 
λειτουργεῖν πολλοῖς ἔνεστι καὶ τὸ συναγωνιᾶν καὶ 

τὸ συνασχολεῖσϑαι καὶ συγκάμνειν. οὐ γὰρ Εὐρι- 
πίδῃ πειστέον λέγοντι 

ς - Ων , 3 2 ΄ὕ 
χρῆν γὰρ μετρίας εἰς ἀλλήλους 

φιλίας ϑνητοὺς ἀνακίρνασϑαι 

καὶ μὴ πρὸς ἄκρον μυελὸν ψυχῆς. 
2 3 5 , -" εὔλυτα δ᾽ εἶναι στέργηϑρα φρενῶν. 

ἀπό τ᾽ ὥσασϑαι καὶ ξυντεῖναι᾽. 
χαϑάπερ πόδα νεὼς ἐνδιδόντι καὶ προσάγοντι ταῖς 

χρείαις τὴν φιλίαν. ἀλλὰ τοῦτο μέν. ὦ Εὐριπίδη. 

μεταϑῶμεν ἐπὶ τὰς ἔχϑρας. καὶ κελεύωμεν μετρίας 

ποιεῖσθαι τὰς διαφορὰς καὶ μὴ πρὸς ἄκρον μυελὸν 
- 2» 2 3) ΄ Ἀν». . )] ψυχῆς. εὔλυτα δ᾽ εἶναι μίση καὶ ὀργὰς καὶ μεμψι- 

, Ἔ δ τυ γον ο ἝΡΘΘΕΓ Υ δὲ χ.. ΘΓ αν ΄ μοιρίας καὶ ὑπονοίας" ἐκεῖνο δὲ μᾶλλον ἡμῖν παραί- 

νὲεν τὸ Πυϑαγορικὸν μὴ πολλοῖς ἐμβάλλειν δεξιάν᾽, 
τουτέστι μὴ πολλοὺς ποιεῖσϑαι φίλους μηδὲ πολύ- 

κοινον μηδὲ πάνδημον ἀσπάξεσϑαι φιλίαν καὶ πρὸς 
ἐναντίην ἢ. μετὰ πολλῶν παϑῶν εἰσιοῦσαν, ὧν τὸ 

μὲν συναγωνιᾶν χαὶ συνάχϑεσθαι καὶ συμπονεῖν καὶ 
συγκινδυνεύειν πάνυ δύσοιστον τοῖς ἐλευϑέροις καὶ 
γενναίοις ἐστί" τὸ δὲ τοῦ σοφοῦ Χίλωνος ἀληϑές. 

ὃς πρὸς τὸν εἰπόντα μηδένα ἔχειν ἐχϑοόν " ἔοικας" 
τ "ἌΣ ΜΝ ΄ τ, ΕῚ ο Ν " » ἔφη σὺ μηδὲ φίλον ἔχειν. αἵ γὰρ ἔχϑραι ταῖς 

φιλίαις εὐθὺς ἐπακολουϑοῦσι καὶ συμπλέκονται., ἐπεί- 
Β περ ({) οὐκ ἔστι φίλον μὴ συναδικεῖσϑαι μηδὲ συν- 

1 ἐν τοῖς φίλοις χρήσιμον] ἐν τῷ πολλοῖς φίλοις χρῆσθαι 
ἩδΊ νη 2 ἔνεστι] 86γ. νἱᾶ. ἐστι 8 τὸ συγκάμνειν 
ὅ μετρίας --- φιλίας Η οχ ΗἸρΡροὶ. 288: μετρίαν --- φιλίαν 
8 στέργηθϑρα 14. εχ οδοἄθπι: ϑέλγητρα 19 ἕξαυτὴν μετὰ 

10 
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αδοξεῖν μηδὲ συναπεχϑάνεσθϑαι" οἵ γὰρ ἐχϑροὶ τὸν 

φίλον εὐθὺς ὑφορῶνταί τε καὶ μισοῦσιν, οἱ δὲ φίλοι 

πολλάκις φϑονοῦσί τε χαὶ ζηλοτυποῦσι καὶ περι- 

σπῶσιν. ὥσπερ οὖν ὁ τῷ Τιμησίᾳ περὶ τῆς ἀποικίας 

δοθεὶς χρησμὸς προηγόρευσε 
᾿σμῆνα μελισσάων τάχα τοι καὶ σφῆκες ἔσονται, 

οὕτως οἱ φίλων ξητοῦντες ἑἕἑσμὸν ἔλαϑον ἐχϑρῶν 

σφηκιαῖς περιπεσόντες. χαὶ οὐκ ἴσον ἄγει σταϑμὸν 

ἐχϑροῦ μνησικακία καὶ φίλου χάρις. ὅρα δὲ τοὺς 

Φι 

10 Φιλώτου καὶ Παρμενίωνος φίλους καὶ οἰκείους ἃ Ὁ 
διέϑηκεν ᾿“λέξανδρος. ἃ τοὺς Δίωνος ΖἸιονύσιος τοὺς 

Πλαύτου Νέρων καὶ τοὺς Σηιανοῦ Τιβέριος στρε- 
βλοῦντες καὶ ἀποκτιννύοντες. ὡς γὰρ τὸν Κρέοντα. 
τῆς ϑυγατρὸς οὐδὲν ὁ χρυσὸς οὐδ᾽ ὁ πέπλος ὠφέλει, 

ὅτὸ δὲ πῦρ ἀναφϑὲν αἰφνιδίως προσδραμόντα καὶ μ᾿ ο 

περιπτύξαντα κατέκαυσε καὶ συναπώλεσεν, οὕτως 

ἔνιοι τῶν φίλων οὐδὲν ἀπολαύσαντες εὐτυχούντων 
συναπόλλυνται δυστυχοῦσι. καὶ τοῦτο μάλιστα πά- 
σχουσιν οἵ φιλόσοφοι καὶ χαρίεντες. ὡς Θησεὺς τῷ 

20 Πειρίϑῳ κολαζομένῳ καὶ δεδεμένῳ 

“αἰδοῦς ἀχαλκχεύτοις συνέζευκται πέδαιο᾽, 

ἐν ὃὲ τῷ λοιμῷ φησιν ὃ Θουκυδίδης τοὺς ἀρετῆς Ὁ 

μάλιστα μεταποιουμένους συναπόλλυσϑαι τοῖς φίλοις 

νοσοῦσιν" ἠφείδουν γὰρ σφῶν αὐτῶν ἰόντες παρὰ 

τοὺς ἐπιτηδείους. 

8, Ὅϑεν οὕτω τῆς ἀρετῆς ἀφειδεῖν οὐ προσῆκον 

τ σι 

6 σμῆνι --- ἕπονται ἢ 8 σφηκιαῖς ΒΟΥΡ51: σφηκέαις 
21 αἰδοῦς Ἡ: πέδαις ἀχαλκεύτοις συνέζευχνται ϑοθρΠθπημαθβ : 
ἀχαλκεύτοισιν ἔξευκται πέδαις Ἡ: πόδας 92 Θουκυδί- 
δης}] Π 51 26 ὅϑεν οὕτως] ὅϑεν Η 
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ἄλλοτ᾽ ἄλλοις συνδέοντας αὐτὴν καὶ συμπλέκοντας, 

ἀλλὰ τοῖς ἀξίοις τὴν αὐτῆς κοινωνίαν φυλάττειν, 

τουτέστι τοῖς ὁμοίως φιλεῖν καὶ κοινωνεῖν δυναμένοις. 

καὶ γὰρ δὴ τοῦτο πάντων μέγιστόν ἐστιν ἐναντίωμα 
Χ Ἁ ΄ [ - ᾿, , 3.7.6 

πρὸς τὴν πολυφιλίαν., ὅτι τῇ φιλίᾳ γένεσις δι΄ ὁμοι- 

ότητός ἐστιν. ὕπου γὰρ καὶ τὰ ἄψυχα τὰς μίξεις 

πρὸς τὰ ἀνόμοια ποιεῖται μετὰ βίας ἀναγκαζόμενα 
Ἀ »] ͵ 2 "Ὁ 7 Α΄. - »} 7 

καὶ ὀκλάξει καὶ ἀγανακτεῖ φεύγοντα ἀπ᾿ ἀλλήλων, 

τοῖς δὲ συγγενέσι καὶ οἰκείοις ὁμοπαᾳϑεῖ κεραννύ- 

μενα καὶ προσίεται τὴν κοινωνίαν λείως καὶ μετ᾽ 

εὐμενείας, πῶς οἱόν τὲ φιλίαν ἤϑεσι διαφόροις ἐγ- 

γενέσϑαι καὶ πάϑεσιν ἀνομοίοις καὶ βίοις ἑτέρας 

προαιρέσεις ἔχουσιν; ἣ μὲν γὰρ περὶ ψαλμοὺς καὶ 

φόρμιγγας ἁρμονία δι᾿ ἀντιρώνων ἔχει τὸ σύμφω- 

νον, ὀξύτησι καὶ βαρύτησιν ἁμωσγέπως ὁμοιότητος 
ἐγγιγνομένης" τῆς δὲ φιλικῆς συμφωνίας ταύτης καὶ 
ς ΄ 5 «ἡ 9 ΄ 5 «2 ς ΄ 9 2 “» 

ἁρμονίας οὐδὲν ἀνόμοιον οὐδ΄ ἀνώμαλον οὐδ΄ ἄνι- 
5 - ’ νὶ 3 3 ς ἣν [φ ,΄ 2 ΄ὔ 

σον εἶναι δεῖ μέρος, ἀλλ᾽ ἐξ ἁπάντων ὁμοίως ἐχόν- 
ς “- Α ς " Α δ “- ᾿Ὶ 

τῶν ὁμολογεῖν καὶ ὁμοβουλεῖν καὶ ὁμοδοξεῖν καὶ 

συνομοπαϑεῖν, ὥσπερ μιᾶς ψυχῆς ἐν πλείοσι διῃρη- 

μένης σώμασι. 

9. Τίς οὖν ἐστιν οὕτως ἐπίπονος καὶ μετάβολος 
᾿ Ἁ 2 δ᾽ “-« δ κ 

καὶ παντοδαπὸς ἄνϑρωπος. ὥστε πολλοῖς ἑαυτὸν 

ἐξομοιοῦν καὶ προσαρμόττειν καὶ μὴ καταγελᾶν τοῦ 

Θεόγνιδος παραινοῦντος 

ἱπουλύποδος νόον ἴσχε πολυχρόου, ὃς ποτὶ πέτρῃ. 
τῇ πὲρ ὁμιλήσῃ. τοῖος ἰδεῖν ἐφάνη :᾽ 

ὃ ἄψυχα] ἄλογα Υ̓ 9 ὁμοιοπαϑεῖ ὸ 20 συνομοιο- 
παϑεῖν 20 ΒοΙρκ. 2 ρΡ. 140 

10 

1ὅ 

20 

2ὅ 
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ΜΟΙΠΙΊΤΙΟΙΚΝΕ, οϑῦ 

καίτοι τοῦ πολύποδος αἵ μεταβολαὶ βάϑος οὐκ ἔχου- 
σιν, ἀλλὰ περὶ αὐτὴν γίγνονται τὴν ἐπιφάνειαν. 

στυφότητι καὶ μανότητι τὰς ἀπορροὰς τῶν πλησια- 

ξόντων ἀναλαμβάνουσαν᾽ αἵ δὲ φιλίαι τὰ ἤϑη ζη- 

τοῦσι συνεξομοιοῦν καὶ τὰ πάϑη καὶ τοὺς λόγους 

καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα καὶ τὰς διαϑέσεις. Πρωτέως 

τινὸς οὐκ εὐτυχοῦς οὐδὲ πάνυ χρηστοῦ τὸ ἔργον. 

ἀλλ᾽ ὑπὸ γοητείας ἑαυτὸν εἰς ἕτερον εἶδος ἐξ ἑτέρου 
μεταλλάττοντος ἐν ταὐτῷ πολλάκις, φιλολόγοις συν- 

αναγιγνώσκχοντος καὶ παλαισταῖς συγκονιομένου καὶ 

φιλοϑήροις συγκυνηγετοῦντος καὶ φιλοπόταις συμ- 

μεϑυσκομένου καὶ πολιτικοῖς συναρχαιρεσιάζοντος. 

ἰδίαν ἤϑους ἑστίαν οὐκ ἔχοντος. ὡς δὲ τὴν ἀσχη- 
μάτιστον οἵ φυσικοὶ καὶ ἀχρώματον οὐσίαν καὶ ὕλην 

λέγουσιν ὑποκειμένην καὶ τρεπομένην ὑφ᾽ αὑτῆς 
νῦν μὲν φλέγεσθαι νῦν δ᾽ ἐξυγραίνεσθϑαι. τοτὲ δ᾽ 
ἐξαεροῦσϑαι πήγνυσθαι δ᾽ αὖϑις, οὕτως ἄρα τῇ 

πολυφιλίᾳ ψυχὴν ὑποκεῖσθαι δεήσει πολυπαϑῆ καὶ 
πολύτροπον καὶ ὑγρὰν καὶ ῥαδίαν μεταβάλλειν. ἀλλ᾽ 

ἡ φιλία στάσιμόν τι ξητεῖ καὶ βέβαιον ἦϑος καὶ 

ἀμετάπτωτον ἐν μιᾷ χώρα καὶ συνηϑείᾳ᾽ διὸ καὶ 
σπάνιον καὶ δυσεύρετόν ἐστι φίλος βέβαιος. 

8 ἀπορροὰς Ἡ: ἀπορφοίας 16 λέγουσιν] δα. πᾶσι 
τοῖς οὖσιν ΘΘΑΌΡΡΙΙΒ ὑφ᾽ αὑτῆς] ἐπ᾽ αὐτῶν 14. 
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ΠΕΡῚ ΤΎΧΗΣ. 

1. Τύχη τὰ ϑνητῶν πράγματ᾽. οὐκ εὐβουλία. 
΄ 2 ΦΝ Ζ ἣν »" ’ 39 ς7 

πότερον οὐδὲ δικαιοσύνη τὰ ϑνητῶν πράγματα οὐὸ 

ἰσότης οὐδὲ σωφροσύνη οὐδὲ κοσμιότης. ἀλλ᾽ ἐκ 
΄ "" ὙΡῚ “ 2 ΄ 3 , 

τύχης μὲν χαὶ διὰ τύχην ᾿4ριστείδης ἐνεκαρτέρησε 

τῇ πενίᾳ, πολλῶν χρημάτων κύριος γενέσθαι δυνά- 

μενος. καὶ Σκιπίων Καρχηδόνα ἑλὼν οὐδὲν οὔτ᾽ 
ἔλαβεν οὔτ᾽ εἶδε τῶν λαφύρων. ἐκ τύχης δὲ καὶ διὰ 

τύχην Φιλοκράτης λαβὼν χρυσίον παρὰ Φιλίππου 

πόρνας καὶ ἰχϑῦς ἠγόραζξε᾽. καὶ “ασϑένης καὶ Εὐ- 

ϑυκράτης ἀπώλεσαν Ὄλυνϑον. “τῇ γαστρὶ μετροῦν- 

τες καὶ τοῖς αἰσχίστοις τὴν εὐδαιμονίαν: ἀπὸ τύχης 

δ᾽ ὃ μὲν Φιλίππου ᾿4λέξανδρος αὐτός τε τῶν αἰχμα- 

λώτων ἀπείχετο γυναικῶν καὶ τοὺς ὑβρίξοντας ἐκό- 
ς Ἀ ’ ΄, “" ν ’ δι 

λαξεν. ὃ δὲ Πριάμου δαίμονι κακῷ καὶ τύχῃ χρησά- 

ὠξνος συνεκοιμᾶτο τῇ τοῦ ξένου γυναικί, καὶ λαβὼν 
9 Α 3 ,ὔ , Ἀ - .ἶ , 9 ’ 

αὐτὴν ἐνέπλησε πολέμου καὶ κακῶν τὰς δύο ἠπεί- 

ρους; εἰ γὰρ ταῦτα γίγνεται διὰ τύχην. τί κωλύει 

καὶ τὰς γαλᾶς καὶ τοὺς τράγους καὶ τοὺς πιϑήκους 

συνέχεσϑαι φάναι διὰ τύχην ταῖς λιχνείαις καὶ ταῖς 

ἀχρασίαις καὶ ταῖς βωμολοχίαις; 

1. Ναᾷυοκ. Ρ. 607 

20 

-.ὩὮ δον μ δ αν δώνα 
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2. Ἐῤ δ᾽ ἔστι σωφροσύνη καὶ δικαιοσύνη καὶ 

ἀνδρεία, πῶς λόγον ἔχει μὴ εἶναι φρόνησιν, εἰ δὲ 

φρόνησις, πῶς οὐ καὶ εὐβουλίαν; ἥ τε γὰρ σωφρο- 

σύνη φρόνησίς τίς ἐστιν ὥς φασι καὶ εὐβουλία, καὶ 
5 ἣ δικαιοσύνη τῆς φρονήσεως δεῖται παρούσης" μᾶλ- 

λον δὲ τὴν εὐβουλίαν γέ τοι καὶ φρόνησιν ἐν μὲν 
ἡδοναῖς ἀγαϑοὺς παρεχομένην ἐγχράτειαν καὶ σω- 

φροσύνην χαλοῦμεν, ἐν δὲ κινδύνοις καὶ πόνοις 
καρτερίαν καὶ ἀνδραγαϑίαν, ἐν δὲ κοινωνήμασι καὶ 

10 πολιτείαις εὐνομίαν καὶ δικαιοσύνην. ὅϑεν εἰ τὰ 

τῆς εὐβουλίας ἔργα τῆς τύχης δικαιοῦμεν εἶναι, ἔστω 

τύχης καὶ τὰ τῆς δικαιοσύνης καὶ τὰ τῆς σωφροσύνης. 

καὶ νὴ 4ία τὸ κλέπτειν τύχης ἔστω καὶ τὸ βαλλαν-. 

τιοτομεῖν καὶ τὸ ἀκολασταίνειν, καὶ μεϑέμενοι τῶν 
τ οἰκείων λογισμῶν εἰς τὴν τύχην ἑαυτοὺς ἀφῶμεν 

ὥσπερ ὑπὸ πνεύματος πολλοῦ κονιορτὸν ἢ συρφετὸν 

ἐλαυνομένους καὶ διαφερομένους. εὐβουλίας τοίνυν 

μὴ οὔσης οὐδὲ βουλὴν εἰκὸς εἶναι περὶ πραγμάτων 

οὐδὲ σκέψιν οὐδὲ ξήτησιν τοῦ συμφέροντος, ἀλλ᾽ 

50 ἐλήρησεν εἰπὼν ὃ Σοφοκλῆς ὅτι 
“πᾶν τὸ ζητούμενον 

ἁλωτόν, ἐκφεύγει δὲ τἀμελούμενον᾽ 

καὶ πάλιν αὖ τὰ πράγματα διαιρῶν 
“τὰ μὲν διδακτὰ μανϑάνω, τὰ δ᾽ εὑρετά" 

δ: ξητῶ, τὰ δ᾽ εὐχτὰ παρὰ ϑεῶν ἠτησάμην᾽. 

τί γὰρ εὑρετὸν ἢ τί μαϑητόν ἐστιν ἀνθρώποις, εἰ 

πάντα περαίνεται κατὰ τύχην; ποῖον δ᾽ οὐχ ἀναι- 

8 ἥ τε γὰρ 50171081: ἥτε δαῦὺ ἡ γὰρ 4 καὶ εὐβουλία 
δ α161 11 καὶ Ὗ: ἢ 20 Σοφοκλῆς] ΟΝ, 110 24 
Νδῦοκ. Ρ. 2348 
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ρεῖται βουλευτήριον πόλεως ἢ ποῖον οὐ καταλύεται 

συνέδριον βασιλέως. εἰ ὑπὸ τῇ τύχῃ πάντ᾽ ἐστίν, 
ἣν τυφλὴν λοιδοροῦμεν, ὡς τυφλοὶ περιπίπτοντες 

αὐτῇ; τί δ᾽ οὐ μέλλομεν, ὅταν ὥσπερ ὄμματα τὴν 
εὐβουλίαν ἐκκόψαντες αὑτῶν τοῦ βίου τυφλὴν χειρα- ὅ 

γωγὸν λαμβάνωμεν ; 

Ὁ. Καίτοι φέρε λέγειν τινὰ ἡμῶν ὡς τύχη τὰ 

τῶν βλεπόντων πράγματα, οὐκ ὄψις οὐδ᾽ “ὄμματα 

φωσφόρα᾽. φησὶ Πλάτων. καὶ τύχη τὰ τῶν ἀκουόν- 

τῶν. οὐ δύναμις ἀντιληπτικὴ πληγῆς ἀέρος δι᾽ ὠτὸς τὸ 
καὶ ἐγκεφάλου προσφερομένης" καλὸν δ΄. ὡς ἔοικεν, 

εὐλαβεῖσϑαι τὴν αἴσϑησιν. ἀλλὰ μὴν τὴν ὄψιν καὶ 

ἀκοὴν καὶ γεῦσιν καὶ ὄσφρησιν καὶ τὰ λοιπὰ μέρη 
τοῦ σώματος καὶ τὰς δυνάμεις αὐτῶν ὑπηρεσίαν 

εὐβουλίας καὶ φρονήσεως ἡ φύσις ἤνεγκεν ἡμῖν. καὶ τ 

νοῦς ὁρῇ καὶ νοῦς ἀχούει. τἄλλα᾽ δὲ ᾿κωφὰ καὶ 
τυφλά". καὶ ὥσπερ ἡλίου μὴ ὄντος ἕνεκα τῶν ἄλ- 

λῶν ἄστρων εὐφρόνην ἂν ἤγομεν, ὥς φησιν Ηρά- 

κλειτος. οὕτως ἕνεκα τῶν αἰσϑήσεων, εἰ μὴ νοῦν 

μηδὲ λόγον ὁ ἄνθρωπος ἔσχεν. οὐδὲν ἂν διέφερε 30 

τῷ βίῳ τῶν ϑηρίων. νῦν δ᾽ οὐκ ἀπὸ τύχης οὐδ᾽ 
αὐτομάτως περίεσμεν αὐτῶν καὶ κρατοῦμεν, ἀλλ᾽ ὃ 
Προμηϑεύς. τουτέστιν ὃ λογισμὸς αἴτιος 

ἵππων ὕνων τ᾽ ὀχεῖα καὶ ταύρων γονάς 

δοὺς ἀντίδωρα καὶ πόνων ἐκδέχτορα 25 

κατ᾽ Αἰσχύλον. ἐπεὶ τύχῃ γε καὶ φύσει γενέσεως 
ἀμείνονι τὰ πλεῖστα τῶν ἀλόγων κέχρηται. τὰ μὲν 

9 Πλάτων] ΤΊη.. Ρ. 46 Ὁ 414 καὶ τὰς δυνάμεις Ἐ: δὺυ- 
νάμεως 16 νοῦς] Μυ]]Δ0}. 1 Ρ. 144 18 Ἡράκλειτος] 
16. Ὑ 919 294 Ναῦοκ. Ρ. 80 

Ἵ 
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γὰρ ὥπλισται κέρασι χαὶ ὀδοῦσι καὶ χέντροις, “αὐ- 

τὰρ ἐχίνοις᾽ φησὶν ᾿Εμπεδοκλῆς 
“ὀξυβελεῖς χαῖται νώτοις ἐπιπεφρίκασι᾽, 

τὰ δ᾽ ὑποδέδεται καὶ ἠμφίεσται φολίσι καὶ λάχναις 

5 χαὶ χηλαῖς καὶ ὁπλαῖς ἀποκρότοις" μόνος δ᾽ ὁ ἄν- 
ϑρῶπος κατὰ τὸν Πλάτωνα ᾿ γυμνὸς καὶ ἄοπλος καὶ 
ἀνυπόδητος καὶ ἄστρωτος᾽ ὑπὸ τῆς φύσεως ἀπολέ- 

λειπται. 

"ἀλλ᾽ ἕν διδοῦσα πάντα μαλϑάσσει τάδε. 

τὸ τὸν λογισμὸν καὶ τὴν ἐπιμέλειαν καὶ τὴν πρόνοιαν. 

“ἦ βραχὺ μὲν σϑένος ἀνέρος" ἀλλά 
ποικιλίᾳ πραπίδων 

δεινὰ μὲν φῦλα πόντου 
χϑονίων τ᾽ ἀερίων τε 

1 δάμναται βουλεύματα." 

κουφότατον ἵπποι καὶ ὠκύτατον, ἀνθρώπῳ δὲ ϑέουσι" 
μάχιμον κύων καὶ ϑυμοειδές, ἀλλ᾽ ἄνϑρωπον φυλάτ- 

τει᾿ ἡδύτατον ἰχϑὺς καὶ πολύσαρκον ὗς. ἀνθρώπῳ 

δὲ τροφὴ καὶ ὄψον ἐστί. τί μεῖξον ἐλέφαντος ἢ 
80 φοβερώτερον ἰδεῖν; ἀλλὰ καὶ τοῦτο παίγνιον γέγο- 

νὲεν ἀνθρώπου καὶ ϑέαμα πανηγυρικόν, ὀρχήσεις τὲ 
μανϑάνει καὶ χορείας καὶ προσκυνήσεις. οὐκ ἀχρή- 

στῶς τῶν τοιούτων παρεισαγομένων., ἀλλ᾽ ἵνα μαν- 

ϑάνωμεν ποῖ τὸν ἄνϑρωπον ἡ φρόνησις αἴρει καὶ 

9. ἐχίνοις ϑίθρμαπυβ: ἐχῖνος ᾿Εμπεδοκλῆς) Μυ]]ΔοΗ. 
1}: 9 6 Πλάτωνα) Ῥτοίερ. Ρ. 821 ο ἄοπλος καὶ ἀνυ- 
πόδητος Ἡ οχ Ρ]δίοπο: ἄνοπλος καὶ ἀνυπόδετος 9. Νάυοκ. 
Ρ. 300 ΠἼ 10: ν»Οῖ95 13 φῦλα οχ Ῥ. 9ὅ9 α 18 ἀν- 
ὥρώπῳ Η: ἀνϑρώποις 20 τοῦτο] οὗτος Ἀὶ 24 ποῖ 
Η: ποῦ 
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τίνων ὑπεράνω ποιεῖ. καὶ πῶς κρατεῖ πάντων καὶ 

περίεστιν. 
ἐ 3 Ἀ [4 4: νὰ 9 ΄ 23 «ΦΧ , 

οὐ γὰρ πυγμάχοι εἰμὲν ἀμύμονες οὐδὲ παλαισταί, 
οὐδὲ ποσὶ χκραιπνῶς ϑέομεν᾽. 

ἀλλ᾽ ἐν πᾶσι τούτοις ἀτυχέστερὸι τῶν ϑηρίων ἐσμέν" 5 

ἐμπειρίᾳ δὲ καὶ μνήμῃ καὶ σοφίᾳ καὶ τέχνῃ κατ᾽ 
3 -᾽ 3 ΕῚ - Σ Α ὕ 

᾿Δναξαγόραν σφῶν τ᾽ αὐτῶν χρώμεϑα καὶ βλίττομεν 

καὶ ἀμέλγομεν καὶ φέρομεν καὶ ἄγομεν συλλαμβά- 
[2 Ὡν ὁ Ἐπ “ο, Χ - ΄ 3 Ν Ἑ 

γνοντὲς, ὥστ᾽ ἐνταῦϑα μηδὲν τῆς τύχης ἀλλὰ πάντα 

τῆς εὐβουλίας εἶναι. 1 

99 4. ᾿Δ4λλὰ μὴν καὶ τὰ τεχτόνων δήπου πράγματα 
ϑνητῶν ἐστι. καὶ τὰ χαλκοτύπων καὶ οἰχοδόμων καὶ 

ἀνδροιαντοποιῶν, ἐν οἷς οὐδὲν αὐτομάτως οὐδ᾽ ὡς 
ἔτυχε κατορϑούμενον ὁρῶμεν. ὅτι γὰρ τούτοις βρα- 

χεῖά τις παρεμπίπτει τύχη, τὰ δὲ πλεῖστα καὶ μέ- 
γιστα τῶν ἔργων αἵ τέχναι συντελοῦσι δι᾿ αὑτῶν. 

καὶ οὗτος ὑποδεδήλωκε 

ἐβᾶτ᾽ εἰς ὁδὸν δὴ πᾶς ὁ χειρῶναξ λεώς, 

οἱ τὴν 4ιὸς γοργῶπιν ᾿Εργάνην στατοῖς. 

λίκνοισι προστρέπεσϑε΄. 

Β τὴν γὰρ ᾿Εργάνην αἷ τέχναι πάρεδρον οὐ τὴν Τύχην 

ἔχουσι. Νεάλκη μέντοι φασὶν ἵππον ξωγραφοῦντα 
-ο Ἁ ΕΣ -» “ Α , - 

τοῖς μὲν ἄλλοις κατορθοῦν εἴδεσι καὶ χρώμασι. τοῦ 

δ᾽ ἀφροῦ τὴν περὶ τῷ χαλινῷ κχοπτομένην χαυνό- 
τητα κχαὶ τὸ συνεχπίπτον ἄσϑμα μὴ κατορϑοῦντα 

8 Ἠογιθυ. ὃ. 246 1 σφῶν] ἔργῳ ϑαυρρίαβ. Ἐοτέ. ἐρίῳ 
14 βραχεῖα] Ερίοσαγιβ ἂρ. Πῖοσ. ΤΠ. Χ 114 18 Νβαοξ. 
Ῥ. 2348 21 Ἔργάνην Η: ἐργάνην καὶ τὴν ἀϑηνᾶν 22 
Νεάλκη Μαεανιριαβ: ἕνα 
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γράφειν τε πολλάκις καὶ ἐξαλείφειν, τέλος δ᾽ ὑπ᾽ 
ὀργῆς προσβαλεῖν τῷ πίνακι τὸν σπόγγον ὥσπερ 

εἶχε τῶν φαρμάκων ἀνάπλεων. τὸν δὲ προσπεσόντα 
ϑαυμαστῶς ἐναπομάξαι καὶ ποιῆσαι τὸ δέον. τοῦτ᾽ 

φι ἔντεχνον τύχης μόνον ἱστορεῖται. κανόσι καὶ σταϑ- 

μοῖς καὶ μέτροις καὶ ἀριϑμοῖς πανταχοῦ χρῶνται, 
ἵνα μηδαμοῦ τὸ εἰκῆ καὶ ὡς ἔτυχε τοῖς ἔργοις ἐγ- 

γένηται. καὶ μὴν αἱ τέχναι μικραί τινες εἶναι λέ- 

γονται φρονήσεις. μᾶλλον δ᾽ ἀπορροαὶ φρονήσεως 

10 χαὶ ἀποτρίμματα ἐνδιεσπαρμένα ταῖς χρείαις ταῖς 

περὶ τὸν βίον, ὥσπερ αἰνίττεται τὸ πῦρ ὑπὸ τοῦ 
Προμηϑέως μερισϑὲν ἄλλο ἄλλῃ διασπαρῆναι. καὶ 

γὰρ τῆς φρονήσεως μόρια καὶ σπάσματα μικρὰ ϑραυο-. 

μένης καὶ κατακερματιζομένης εἰς τάξεις κεχώρηκε. 
ιὮ᾽ ὅ. Θαυμαστὸν οὖν ἐστι πῶς αἱ μὲν τέχναι τῆς 

τύχης οὐ δέονται πρὸς τὸ οἰκεῖον τέλος. ἡ δὲ πασῶν 

μεγίστη καὶ τελειοτάτη τέχνη καὶ τὸ χεφάλαιον τῆς 

ἀνθρωπίνης εὐφημίας καὶ δικαιώσεως οὐδέν ἐστιν. 

ἀλλ᾽ ἐπιτάσει μὲν καὶ ἀνέσει χορδῶν εὐβουλία τις 
80 ἔνεστιν ἣν μουσικὴν καλοῦσι. καὶ περὶ ἄρτυσιν 

ὄψων ἣν μαγειρικὴν ὀνομάζομεν, καὶ περὶ πλύσιν 

ἱματίων ἣν γναφικήν, τούς τε παῖδας καὶ ὑποδεῖ- 

σϑαι καὶ περιβάλλεσθαι διδάσκομεν καὶ τῇ δεξιᾷ 

λαμβάνειν τοῦ ὄψου τῇ δ᾽ ἀριστερᾷ κρατεῖν τὸν 

50 ἄρτον, ὡς οὐδὲ τούτων γιγνομένων ἀπὸ τύχης ἀλλ᾽ 
ἐπιστάσεως καὶ προσοχῆς δεομένων" τὰ δὲ μέγιστα 

9 ἀπορροαὶ Ἡ: ἀπόρροιαι 10 χρείαις ταῖς Η: χρείαις 
19 καὶ ἀνέσει χορδῶν ΒΘΠΒΘΙΘττΒ (0011. Ρ]αῦ. ΠΡ. Ρ. 849 6): 
χορδῶν καὶ ἀνέσει 29. τὲ ἯΙ: δὲ 28 τῇ μὲν Η 

ῬΙαίδυ ΩΣ ΔΙοτα]α. Ὑ]. 1. 16 
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καὶ κυριώτατα πρὸς εὐδαιμονίαν οὐ παραχαλεῖ τὴν 

φρόνησιν. οὐδὲ μετέχει τοῦ χατὰ λόγον καὶ πρό- 
3 . - Α 3 Ἁ νά , 9 - 

νοίαν; ἀλλὰ γῆν μὲν οὐδεὶς ὕδατι δεύδσδας ἀφῆκεν, 

ὡς ἀπὸ τύχης καὶ αὐτομάτως πλίνϑων ἐσομένων, 

οὐδ᾽ ἔρια καὶ σχύτη χτησάμενος κάϑηται τῇ τύχῃ ὅ 

προσευχόμενος ἱμάτιον αὐτῷ καὶ ὑποδήματα γενέ- 
’΄ ᾿ ι ΄ σϑαι" χρυσίον δὲ πολὺ συμφορήσας καὶ ἀργύριον 

Ε καὶ πλῆϑος ἀνδραπόδων καὶ πολυϑύρους αὐλὰς περι- 

βαλόμενος καὶ κλίνας προσϑέμενος πολυτελεῖς καὶ 

τραπέξας οἴεται ταῦτα φρονήσεως αὐτῷ μὴ παρα- τὸ 

γενομένης εὐδαιμονίαν ἔσεσϑαι καὶ βίον ἄλυπον 

καὶ μακάριον καὶ ἀμετάβλητον; ἠρώτα τις ᾿Ιφικράτην 

τὸν στρατηγόν. ὥσπερ ἐξελέγχων. τίς ἐστιν; “ἡ οὔτε 

γὰρ ὁπλίτης οὔτε τοξότης οὔτε πελταστής᾽. κἀκεῖνος 

“ὃ τούτοις᾽ ἔφη ᾿'πᾶσιν ἐπιτάττων καὶ χρώμενος". τι 
- 3 ΄ ς ΄ ΄ 2 9. Ὁ τ ’ 

, Οὐ χρυσίον ἡ φρόνησίς ἐστιν οὐδ΄ ἀργύριον 
Υ ΄ - Ν ΄ 2 Ε οὐδὲ δόξα οὐδὲ πλοῦτος οὐδ᾽ ὑγίεια οὐδ᾽ ἰσχὺς 

οὐδὲ κάλλος. τί οὖν ἐστι; τὸ πᾶσι τούτοις καλῶς 

χρῆσϑαι δυνάμενον καὶ δι᾽ ὃ τούτων ἕκαστον ἡδὺ 

γίγνεται καὶ ἔνδοξον χαὶ ὠφέλιμον ἄνευ δὲ τού- "Ὁ 
του δύσχρηστα καὶ ἄκαρπα καὶ βλαβερά, καὶ βαρύ- 
νει καὶ καταισχύνει τὸν χεχτημένον. ἦ που καλῶς 

ὁ Ἡσιόδου Προμηϑεὺς τῷ ᾿Επιμηϑεῖ παρακελεύεται 

μή ποτε δῶρα 
δέξασϑαι πὰρ Ζηνὸς Ὀλυμπίου ἀλλ᾽ ἀποπέμπειν", 58 

100τὰ τυχηρὰ λέγων καὶ τὰ ἐχτός, ὡς εἰ παρεκελεύετο 

μὴ συρίξειν ἄμουσον ὄντα μηδ᾽ ἀναγιγνώσκειν 

298 Ἡσιόδου] ΟὉ 86 21 λυρίξειν Ἡ 
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ἀγράμματον μηδ᾽ ἱππεύειν ἄνιππον. οὕτω παρακε- 

λευόμενος αὐτῷ μὴ ἄρχειν ἀνόητον ὄντα μηδὲ πλου- 

τεῖν ἀνελεύϑερον μηδὲ γαμεῖν χρατούμενον ὑπὸ 
γυναικός. οὐ γὰρ μόνον ἱτὸ εὖ πράσσειν παρὰ τὴν 

5 ἀξίαν ἀφορμὴ τοῦ χακῶς φρονεῖν τοῖς ἀνοήτοις 

γίγνεται", ὡς Ζημοσϑένης εἶπεν, ἀλλὰ τὸ εὐτυχεῖν 

παρὰ τὴν ἀξίαν ἀφορμὴ τοῦ κακῶς πράττειν τοῖς 

μὴ φρονοῦσιν. 

6 Ζημοσϑένης] ΟἸγμΐῃ. 1 28 

160 



Β ΠΕΡῚ ΑΡΕΤῊΣ ΚΑΙ ΚΑΚΤΑΣ. 

1. Τὰ ἱμάτια δοκχεῖ ϑερμαίνειν τὸν ἄνϑρωπον. 

οὐκ αὐτὰ δήπου ϑερμαίνοντα καὶ προσβάλλοντα τὴν 
ϑερμότητα (καϑ' ἑαυτὸ γὰρ ἕχαστον αὐτῶν ψυχρόν 
ἔστιν. ἧ καὶ πολλάκις οἵ καυματιξόμενοι καὶ πυρέτ- 

τοντες ἐξ ἑτέρων ἕτερα μεταλαμβάνουσιν). ἀλλ᾽ ἣν 

ὁ ἄνϑρωπος ἀναδίδωσιν ἐξ ἑαυτοῦ ϑερμότητα. ταύ- 
τὴν ἡ ἐσθὴς τῷ σώματι προσπεσοῦσα συνέχει καὶ 

Ἁ ’ 2 Ἀ - 3 

περιστέλλει. καὶ καϑειργνυμένην εἰς τὸ σῶμα οὐκ 

ἐᾷ πάλιν σχεδάννυσϑαι. ταὐτὸ δὴ τοῦτο τοῖς πράγ- 

ἁασιν ὑπάρχον ἐξαπατᾷ τοὺς πολλούς. ὡς. ἂν οἰκίας 

μεγάλας περιβάλωνται καὶ πλῆϑος ἀνδραπόδων καὶ 
, ΄ ς , , Η ᾿ 3 χρημάτων συναγάγωσιν. ἡδέως βιωσομένους. τὸ ὃ 

ἡδέως ζῆν καὶ ἱλαρῶς οὐκ ἔξωϑέν ἐστιν. ἀλλὰ τοὐ- 
ναντίον ὃ ἄνθρωπος τοῖς περὶ αὑτὸν πράγμασιν 
ὃς Χ ᾿ ’ δ᾽ 3 - --ὕἦ ἡδονὴν καὶ χάριν ὥσπερ ἐκ πηγῆς τοῦ ἤϑους προσ- 

Ω 

τίϑησιν. 

Ὁ “αἰϑομένου δὲ πυρὸς γεραρώτερος οἶκος ἰδέσϑαι᾽, 
Α - ὃς», ΑἾ “Ὁ ’ὔ Ἀ [4 καὶ πλοῦτος ἡδίων καὶ δόξα λαμπροτέρα καὶ δύνα- 

μις. ἂν τὸ ἀπὸ τῆς ψυχῆς ἔχῃ γῆϑος᾽ ὅπου καὶ 

2 ϑερμαίνοντα καὶ 46]. Η 4 οἵ ϑίθρμδηυβ 1 
ΝΆΌΟΚ. ρΡ. 848. 
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πενίαν καὶ φυγὴν καὶ γῆρας ἐλαφρῶς καὶ προσηνῶς 
πρὸς εὐχολίαν καὶ πραότητα τρόπου φέρουσιν. 

2. Ὡς γὰρ ἀρώματα τρίβωνας εὐώδεις καὶ βάκια 

ποιεῖ, τοῦ δ᾽ ̓ Ζγχίσου τὸ σῶμα ἰχῶρα πονηρὸν ἐξεδίδου 
ὅ “νώτου καταστάζοντα βύσσινον φάρος΄. 

οὕτω μετ᾽ ἀρετῆς καὶ δίαιτα πᾶσα καὶ βίος ἄλυπός 

ἐστι καὶ ἐπιτερπής. ἡ δὲ κακία καὶ τὰ λαμπρὰ φαι- 
νόμενα καὶ πολυτελῆ καὶ σεμνὰ μιγνυμένη λυπηρὰ 

καὶ ναυτιώδη καὶ δυσπρόσδεχτα παρέχει τοῖς κε- 
10 χτημένοιο. 

“οὗτος μακάριος ἐν ἀγορᾷ νομίζεται" 

ἐπὰν δ᾽ ἀνοίξῃ τὰς ϑύρας. τρισάϑλιος. 

γυνὴ κρατεῖ πάντων, ἐπιτάττει, μάχετ᾽ ἀεί. 
καίτοι γυναικὸς οὐ χαλεπῶς ἄν τις ἀπαλλαγείη πονη- 

ιὸ ρᾶς ἀνὴρ ὥν. μὴ ἀνδράποδον" πρὸς δὲ τὴν ἑαυτοῦ 

κακίαν οὐκ ἔστι γραψάμενον ἀπόλειψιν ἤδη πραγμά- 

τῶν ἀφεῖσϑαι καὶ ἀναπαύεσϑαι γενόμενον καϑ' ᾿αὗὑ- 

τόν, ἀλλ᾽ ἀεὶ συνοικοῦσα τοῖς σπλάγχνοις καὶ προσ- 
πεφυκυῖα νύκτωρ καὶ μεϑ' ἡμέραν 

30 ἱεὔει ἄτερ δαλοῦ καὶ ὠμῷ γήραϊ δῶκε, 

βαρεῖα συνέκδημος οὖσα δι’ ἀλαξονείαν καὶ πολυτε- 

λὴς σύνδειπνος ὑπὸ λιχνείας καὶ σύγκοιτος ὀδυνηρά, 

φροντίσι καὶ μερίμναις καὶ ξηλοτυπίαις ἐκκόπτουσα 

τὸν ὕπνον καὶ διαφϑείρουσα. καὶ γὰρ ὃ καϑεύ- 

85 δουσι, τοῦ σώματος ὕπνος ἐστὶ καὶ ἀνάπαυσις. τῆς 

ὃὲ ψυχῆς πτοῖαι καὶ ὄνειροι καὶ ταραχαὶ διὰ δεισι- 
δαιμονίαν. 

ὅ Νδυοκ. Ρ. 108 11 Μοίποϊς. ΤΡ ρ. 17 20 Ἡββίοά. 
ΟὉ τοῦ 24 ὃ] ὅτε 20 ὄνειροι] οἴστροι Η 
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ὅταν δὲ νυστάξοντά μ᾽ ἡ λύπη λάβῃ, 
ἀπόλλυμ᾽ ὑπὸ τῶν ἐνυπνίων" 

φησί τις. οὕτω δὲ χαὶ φϑόνος καὶ φόβος καὶ ϑυμὸς 
χαὶ ἀκολασία διατίϑησι. μεϑ' ἡμέραν μὲν γὰρ ἔξω 
βλέπουσα καὶ συσχηματιξομένη πρὸς ἑτέρους ἣ κακία ὅ 

101 δυσωπεῖται καὶ παρακαλύπτει τὰ πάϑη. καὶ οὐ παν- 

τάπασι ταῖς δρομαῖς ἐκδίδωσιν ἑαυτὴν ἀλλ᾽ ἀντιτείνει 
. , Ἴ κὰν» ᾿ ΤΠ π ἤον 3 :᾿ 

χαὶ μάχεται πολλάκις" ἐν δὲ τοῖς ὕπνοις ἀποφυγοῦσα 

δόξας χαὶ νόμους καὶ πορρωτάτω γενομένη τοῦ δε- 
ι 

διέναι τε καὶ αἰδεῖσθαι. πᾶσαν ἐπιϑυμίαν κινεῖ καὶ τὸ 9 

ἐπανεγείρει τὸ κακόηϑες καὶ ἀκόλαστον. “μητρί τε 

γὰρ ἐπιχειρεῖ μίγνυσθαι". ὥς φησιν ὃ Πλάτων, καὶ 

βοώσεις ἀϑέσμους προσφέρεται χαὶ πράξεως οὐδε- 

μιᾶς ἀπέχεται. ἀπολαύουσα τοῦ παρανομεῖν ὡς ἀνυ- 

στόν ἐστιν εἰδώλοις καὶ φάσμασιν εἰς οὐδεμίαν τ 
ςς ᾿ 2 φὰ ΄ “-" 2 - -- 

ἡδονὴν οὐδὲ τελείωσιν τοῦ ἐπιϑυμοῦντος τελευτῶ- 

Β σιν. ἀλλὰ κινεῖν μόνον καὶ διαγριαίνειν τὰ πάϑη 

χαὶ τὰ νοσήματα δυναμένοις. 

8. Ποῦ τοίνυν τὸ ἡδὺ τῆς κακίας ἐστίν, εἰ μηδα- 

Ξι ππρι ὥχα ποτα ποῖα α και, Ἰὼ 
μοῦ τὸ ἀμέριμνον χαὶ τὸ ἄλυπον μηδ᾽ αὐτάρκεια 30 

μηδ᾽ ἀταραξία μηδ᾽ ἡσυχία: ταῖς μὲν γὰρ τῆς σαρκὸς 
ἡδοναῖς ἣ τοῦ σώματος εὐκρασία καὶ ὑγίεια χώραν 
καὶ γένεσιν δίδωσι" τῇ δὲ ψυχῇ οὐκ ἔστιν ἐγγενέ- 
σϑαι γῆϑος οὐδὲ χαρὰν βέβαιον, ἂν μὴ τὸ εὔϑυμον 
καὶ ἄφοβον καὶ ϑαρραλέον ὥσπερ ἕδραν ἢ γαλήνην 536 
ἄκλυστον ὑποβάληται. ἀλλὰ κἂν ὑπομειδιάσῃ τις 

1 Μείπδκ. ΤΥ ρῥ. 669 8 διαμάχεται Η 12 Πλάτων] 
Εδρ. ρ. ὅτ1: ἃ 18 εἰδώλοις] ἐν εἰδώλοις ϑίθρῃδηαβ 
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ἐλπὶς ἢ τέρψις, αὕτη ταχὺ φροντίδος ἐκραγείσης 
ὥσπερ ἐν εὐδίᾳ σπιλάδος συνεχύϑη καὶ συνεταράχϑη. 

4. ᾿άἄϑροιζε χρυσίον, σύναγε ἀργύριον, οἰκοδόμει ( 

περιπάτους, ἔμπλησον ἀνδραπόδων τὴν οἰκίαν καὶ 

ὅ χρεωστῶν τὴν πόλιν: ἂν μὴ τὰ πάϑη τῆς ψυχῆς 
καταστορέσῃς καὶ τὴν ἀπληστίαν παύσῃς καὶ φόβων 

καὶ φροντίδων ἀπαλλάξῃς σαυτόν, οἶνον διηϑεῖς 
πυρέἕέττοντι καὶ χολιχῷ μέλι προσφέρεις καὶ σιτία 
καὶ ὄψα κοιλιακοῖς ἑτοιμάξεις καὶ δυσεντερικοῖς. μὴ 

10 στέγουσι μηδὲ ῥωννυμένοις ἀλλὰ προσδιαφϑειρομέ. 

νοις ὑπ᾽ αὐτῶν. οὐχ ὁρᾷς τοὺς νοσοῦντας ὅτι τῶν 

βοωμάτων τὰ καϑαρώτατα καὶ πολυτελέστατα δυσχε- 
ραίνουσι καὶ διαπτύουσι καὶ παραιτοῦνται προσφε- Ὁ 

ρόντων καὶ βιαζομένων. εἶτα. τῆς κράσεως μεταβα- 
ιὸ λούσης καὶ πνεύματος χρηστοῦ καὶ γλυκέος αἵματος 

ἐγγενομένου καὶ ϑερμότητος οἰχείας. ἀναστάντες 

ἄρτον λιτὸν ἐπὶ τυρῷ καὶ χαρδάμῳ χαίρουσι καὶ 
ἀσμενίζουσιν ἐσθίοντες; τοιαύτην ὁ λόγος ἐμποιεῖ 

τῇ ψυχῇ διάϑεσιν. αὐτάρκης ἔσῃ. ἂν μάϑῃς τί τὸ 

50 καλὸν κἀγαϑόν ἐστι τρυφήσεις ἐν πενίᾳ καὶ βασι- 

λεύσεις καὶ τὸν ἀπράγμονα βίον καὶ ἰδιώτην οὐδὲν 

ἧττον ἀγαπήσεις ἢ τὸν ἐπὶ στρατηγίαις καὶ ἡγεμο- 

νίαις᾽ οὐ βιώσῃ φιλοσοφήσας ἀηδῶς. ἀλλὰ πανταχοῦ 

ζῆν ἡδέως μαϑήσῃ καὶ ἀπὸ πάντων εὐφρανεῖ σε 
8ὅ πλοῦτος πολλοὺς εὐεργετοῦντα καὶ πενία πολλὰ μὴ Εὶ 

μεριμνῶντα καὶ δόξα τιμώμενον καὶ ἀδοξία μὴ φϑο- 
νούμενον. 

18 ἐσθίοντες Ταπποίϊπδ: ἔσϑοντες 



᾿ ἘΠΑΡΑΜΥΘΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ. 

1. Καὶ πάλαι σοι συνήλγησα καὶ συνηχϑέσϑην. 

᾿Ἵπολλώνιε. ἀκούσας περὶ τῆς τοῦ προσφιλεστάτου 
πᾶσιν ἡμῖν υἱοῦ σου προώρου μεταλλαγῆς τοῦ βίου. 

νεανίσκου χοσμίου πάνυ χαὶ σώφρονος καὶ διαφε- 

ρόντως τά τε πρὸς ϑεοὺς χαὶ τὰ πρὸς γονεῖς καὶ ὅ 

102 φίλους ὅσια καὶ δίκαια διαφυλάξαντος. τότε μὲν οὖν 
ὑπὸ τὸν τῆς τελευτῆς καιρὸν ἐντυγχάνειν δοι καὶ 

παρακαλεῖν ἀνθρωπίνως φέρειν τὸ συμβεβηκὸς ἀνοί- 

κειον ἦν, παρειμένον τό τὲ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν 
ὑπὸ τῆς παραλόγου συμφορᾶς. καὶ συμπαϑεῖν δ᾽ ἦν τὸ 

ἀναγκαῖον" οὐδὲ γὰρ οἱ βέλτιστοι τῶν ἰατρῶν πρὸς 

τὰς ἀϑρόας τῶν ῥευμάτων ἐπιφορὰς εὐθὺς προσφέ- 

οουσι τὰς διὰ τῶν φαρμάκων βοηϑείας. ἀλλ᾽ ἐῶσι 

τὸ βαρῦνον τῆς φλεγμονῆς δίχα τῆς τῶν ἔξωϑεν 

περιχρίστων ἐπιϑέσεως αὐτὸ δι᾽ αὑτοῦ λαβεῖν πέψιν. τ 

(2) ἐπεὶ δὲ νῦν χαὶ χρόνος ὁ πάντα πεπαίνειν εἰω- 

Β ϑὼς ἐγγέγονε τῇ συμφορᾷ καὶ ἡ περὶ σὲ διάϑεσις 
ἀπαιτεῖν ἔοικε τὴν παρὰ τῶν φίλων βοήϑειαν. καλῶς 

ὅ καὶ πρὸς γονεῖς ϑ'ίοΡΠδμ85 16 ἐπεὶ δὲ νῦν Ἐ: 
ἐπειδὴ οὖν 



ἃς ΟΟΝΒΟΙΑΆΤΙΟ ΑὉ ΑΡΟΙΠΟΝΙΌΜ 249 

ἔχειν ὑπέλαβον τῶν παραμυϑητικῶν σοι μεταδοῦναι 

λόγων πρὸς ἄνεσιν τῆς λύπης καὶ παῦλαν τῶν πεν- 

ϑικῶν καὶ ματαίων ὀδυρμῶν. 

“ψυχῆς γὰρ “νοσούσης εἰσὶν ἰατροὶ λόγοι, 
5 ὅταν τις ἐν καιρῷ γε μαλϑάσσῃ κέαρ. 

κατὰ γὰρ τὸν σοφὸν Εὐριπίδην 

“ἄλλο δέ γ᾽ ἐπ᾽ ἄλλῃ φάρμακον κεῖται νόσῳ" 
λυπουμένῳ μὲν μῦϑος εὐμενὴς φίλων. 
ἄγαν δὲ μωραίνοντι νουϑετήματα. 

10 πολλῶν γὰρ ὄντων ψυχικῶν παϑῶν. ἡ λύπη τὸ χα- 

λεπώτατον πέφυκεν εἶναι πάντων" “διὰ λύπην γάρ᾽ 

φασί “καὶ μανίαν γίγνεσϑαι πολλοῖς 

“χαὶ νοσήματ᾽ οὐκ ἰάσιμα. 
αὑτούς τ᾽ ἀνῃρήκασι διὰ λύπην τινές. 

ιὯὃ᾽ ὃ. Τὸ μὲν οὖν ἀλγεῖν καὶ δάκνεσϑαι τελευτή- 
ὅαντος υἱοῦ φυσικὴν ἔχει τὴν ἀρχὴν τῆς λύπης. 
καὶ οὐκ ἐφ᾽ ἡμῖν. οὐ γὰρ ἔγωγε συμφέρομαι τοῖς 

ὑμνοῦσι τὴν ἄγριον καὶ σκληρὰν ἀπάϑειαν. ἔξω καὶ 

τοῦ δυνατοῦ χαὶ τοῦ συμφέροντος οὖσαν" ἀφαιρή- 

30 σεται γὰρ ἡμῶν αὕτη τὴν ἐκ τοῦ φιλεῖσϑαι καὶ φιλεῖν 

εὔνοιαν. ἣν παντὸς μᾶλλον διασώζειν ἀναγκαῖον. Ὁ 

τὸ δὲ πέρα τοῦ μετρίου παρεχφέρεσϑαι καὶ συναύξειν 

τὰ πένϑη παρὰ φύσιν εἶναί φημι καὶ ὑπὸ τῆς ἐν 
ἡμῖν φαύλης γίγνεσϑαι δόξης. διὸ καὶ τοῦτο μὲν 

86 ἐατέον ὧς βλαβερὸν καὶ φαῦλον καὶ σπουδαίοις ἀν- 
δρόσιν ἥκιστα πρέπον, τὴν δὲ μετριοπάϑειαν οὐκ 

4 ψυχῆς] ΑΘΒο0ῃ. Ῥγοιη. 879 606 Εὐριπίδην] Νδποκ. 
Ρ. 8234 12 Μροῖμθκ. ΤΥ Ρ. 48 καὶ μανία γίγνεται πολ- 
λοῖσι δίοθαθιβ ΕἾου. ΧΟΙΧῚ 2422 μετρίου ΡΗπρκιβ: μέτρου 
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ἀποδοκιμαστέον. “μὴ γὰρ νοσοῖμεν᾽ φησὶν ὁ ἀκαδη- 
μαϊκὸς Κράντωρ. 'νοσήσασι δὲ παρείη τις αἴσϑησις. 

εἴτ᾽ οὖν τέμνοιτό τι τῶν ἡμετέρων εἶτ᾽ ἀποσπῷτο. 
τὸ γὰρ ἀνώδυνον τοῦτ᾽ οὐκ ἄνευ μεγάλων ἐγγίγνε- 
ται μισϑῶν τῷ ἀνθρώπῳ τεϑηριῶσϑαι γὰρ εἰκὸς 5 

Ἑ ἐχεῖ μὲν σῶμα τοιοῦτον ἐνταῦϑα δὲ ψυχήν." 
4. Οὔτ᾽ οὖν ἀπαϑεῖς ἐπὶ τῶν τοιούτων συμφο- 

ρῶν ὃ λόγος ἀξιοῖ γίγνεσθαι τοὺς εὖ φρονοῦντας 

οὔτε δυσπαϑεῖς" τὸ μὲν γὰρ ἄτεγκτον καὶ ϑηριῶδες. 

τὸ δ᾽ ἐκλελυμένον καὶ γυναικοπρεπές. εὐλόγιστος τὸ 

δ᾽ ὁ τὸν οἰκεῖον ὅρον ἔχων χαὶ δυνάμενος φέρειν 

δεξιῶς τά τε προσηνῆ καὶ τὰ λυπηρὰ τῶν ἕν τῷ 

βίῳ συμβαινόντων, καὶ προειληφὼς ὅτι χαϑάπερ ἐν 

δημοκρατίᾳ κλῆρός ἔστι τῶν ἀρχῶν καὶ δεῖ λαχόντα 
μὲν ἄρχειν ἀπολαχόντα δὲ φέρειν ἀνεπαχϑῶς τὴν τ 
τύχην. οὕτω καὶ τῇ διανομῇ τῶν πραγμάτων ἀνεγκλή- 

Ἑ τως καὶ πειϑηνίως ἕπεσϑαι. τοῦτο γὰρ οἵ μὴ δυνά- 

μενοι ποιεῖν οὐδὲ τὰς εὐπραγίας ἂν ἐμφρόνως φέρειν 

δύναιντο καὶ μετρίως. τῶν μὲν γὰρ καλῶς λεγομέ- 
νῶν ἐστὶν ἐν ὑποϑήκης μέρει καὶ τοῦτο 20 

“μηδ᾽ εὐτύχημα μηδὲν ὧδ᾽ ἔστω μέγα. 
ὅ σ᾽ ἐξεπαρεῖ μεῖζον ἢ χρεὼν φρονεῖν. 
μηδ᾽ ἄν τι συμβῇ δυσχερές. δουλοῦ πάλιν, 
ἀλλ᾽ αὑτὸς αἰεὶ μίμνε. τὴν σαυτοῦ φύσιν 
σῴξων βεβαίως, ὥστε χρυσὸς ἐν πυρί. 88 

πεπαιδευμένων δ᾽ ἐστὶ καὶ σωφρόνων ἀνδρῶν πρός 
108 τε τὰς δοχούσας εὐτυχίας τὸν αὐτὸν εἶναι. καὶ πρὸς 

2 Κράντωρ] Μυ]]δοη. 8 Ρ. 146 θ τοιοῦτον] 1. 6. οἷον 
τεμνόμενον μὴ ἀλγεῖν 21 Νδυοκ. Ρ. 824 

«-- κα τῶ συ κ δνωωδ.. 



ΑΙ ΑΡΟΙΟΝΙΌΜ 251 

τὰς ἀτυχίας φυλάξαι γενναίως τὸ πρέπον. τῆς γὰρ 

δὐλογιστίας ἔργον ἐστὶν ἢ φυλάξασϑαι τὸ κακὸν 
ἐπιφερόμενον ἢ διορϑώσασϑαι γενόμενον ἢ συστεῖς- 

λαι πρὸς τὸ βραχύτατον ἢ παρασκευάζειν αὑτῷ τὴν 

5 ὑπομονὴν ἄρρενα καὶ γενναίαν. καὶ γὰρ περὶ τἀγα- 

ϑὺν ἣ φρόνησις πραγματεύεται τετραχῶς. ἢ κτωμένη 

τἀγαϑὰ ἢ φυλάττουσα ἢ αὔξουσα ἢ χρωμένη δεξιῶς. 

οὗτοι τῆς φρονήσεως καὶ τῶν ἄλλων ἀρετῶν εἰσι 
κανόνες, οἷς πρὸς ἀμφότερα χρηστέον. 

10 “οὐκ ἔστιν᾽ γὰρ “ὅστις πάντ᾽ ἀνὴρ εὐδαιμονεῖ" 

καὶ νὴ 4{ὲα 
τό τοι χρεὼν οὐκ ἔστι μὴ χρεὼν ποιεῖν᾽. 

Ε' Οὴ εἶ Ε » Χ Ν ΄, Ὁ. Ὥσπερ γὰρ ἐν φυτοῖς ποτὲ μὲν πολυκαρπίαι 

γίγνονται ποτὲ δ᾽ ἀκαρπίαι. καὶ ἐν ξῴώοις ποτὲ μὲν 
΄ ᾿ Χ Ν 2 ΄ ᾿ 2 ,ὔ 

τι πολυγονίαι ποτὲ δὲ καὶ ἀγονίαι,. καὶ ἕν ϑαλάττῃ 
᾽ ΄, ᾿ »-" [ν ΩΣ , Ν ᾿ 

εὐδίαν τὲ καὶ χειμῶνες, οὕτω καὶ ἕν βίῳ πολλαὶ καὶ 

ποικίλαι περιστάσεις γιγνόμεναι πρὸς τὰς ἐναντίας 

περιάγουσι τοὺς ἀνθρώπους τύχας. εἰς ἃς διαβλέψας 

ἄν τις οὐκ ἀπεικότως εἴποι 

80 “οὐκ ἐπὶ πᾶσίν σ᾽ ἐφύτευσ᾽ ἀγαϑοῖς, 
ἘΣΣΙ , ἾΑ͂ Μὴ γάμεμνον, ᾿“τρεύς. 

δεῖ δέ σὲ χαίρειν καὶ λυπεῖσθαι" 
ϑνητὸς γὰρ ἔφυς. κἂν μὴ σὺ ϑέλῃς, 
τὰ ϑεῶν οὕτω βουλόμεν᾽ ἔσται" 

οᾳ χαὶ τὸ ὑπὸ Μενάνδρου ῥηϑέν 
“εἰ γὰρ ἐγένου σύ, Τρόφιμε, τῶν πάντων μόνος, 

4 αὑτῷ Η: αὐτῷ 10 Νδυοκ. ρΡ. 447 Ἡρετη 607 
16 δὲ καὶ] δ᾽ Η 20 ΕπυρΡ. Ιρῃ. Α. 29 24 βουλόμεν᾽ 
ἘπυρΙᾶθ5: βουλομένων 20 ΜὼἝνάνδρου) ΜροίηοΙ. ΤΥ Ρ. 2927 
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» 
«ἢ γον τ, 'α δ “ 2 3.-.. «5 »͵ 

ὅτ᾽ ἔτικτεν ἡ μήτηρ σ΄. ἐφ᾽ ᾧ τε διατελεῖν 

πράσσων ἃ βούλει καὶ διευτυχῶν ἀεί, 

χαὶ τοῦτο τῶν ϑεῶν τις ὡμολόγησέ σοι. 

ὀρϑῶς ἀγανακτεῖς" ἔστι γάρ σ᾽ ἐψευσμένος. 

ἄτοπόν τε πεποίηκ᾽. εἰ δ᾽ ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς νόμοις 

ἐφ᾽ οἷσπερ ἡμεῖς ἔσπασας τὸν ἀέρα 
τὸν κοινόν. ἵνα σοι καὶ τραγικώτερον λαλῶ, 

οἰστέον ἄμεινον ταῦτα καὶ λογιστέον. 
" .Α , - ΄ "» 5 

τὸ δὲ κεφάλαιον τῶν λόγων. ἄνθρωπος εἶ. 

οὗ μεταβολὴν ϑᾶττον πρὸς ὕψος καὶ πάλιν 

ταπεινότητα ζῷον οὐδὲν λαμβάνει. 

καὶ μάλα δικαίως" ἀσϑενέστατον γὰρ ὄν 

φύσει μεγίστοις οἰχονομεῖται πράγμασιν, 

ὅταν πέσῃ δέ. πλεῖστα συντρίβει καλά. 
σὺ δ᾽ οὔϑ᾽ ὑπερβάλλοντα Τρόφιμ᾽ ἀπώλεσας 
9 ἤ . ,ὔ 2 3 Ν 7ὔ “ ’ ἀγαϑά. τὰ νυνί τ᾽ ἐστὶ μέτριά δοι χαχά. 

ὥστ᾽ ἀνὰ μέσον που καὶ τὸ λοιπὸν ὃν φέρε. 

ὅμως τοιούτων ὕντων τῶν πραγμάτων ἔνιοι διὰ 
᾿ 3 ’ [γὴ ΕΞ Ὶ 3 ’ ᾿ » 

τὴν ἀφροσύνην οὕτως εἰσὶν ἀβέλτεροι καὶ χεναυχεῖς. 

ὥστε μικρὸν ἐπαρϑέντες ἢ διὰ χρημάτων περιουσίαν 30 
» Ἢ Ἁ ’ 2 - μ}} ΄ 

ἄφϑονον ἢ διὰ μέγεϑος ἀρχῆς ἢ διά τινας προεδρίας 

πολιτικὰς ἢ διὰ τιμὰς καὶ δόξας ἐπαπειλεῖν τοῖς ἥτ- 

τοσι καὶ ἐξυβοίξειν, οὐκ ἐνθυμούμενοι τὸ τῆς τύχης 

ἄστατον καὶ ἀβέβαιον, οὐδ᾽ ὅτι ῥαδίως τὰ ὑψηλὰ 
γίγνεται ταπεινὰ καὶ τὰ χϑαμαλὰ πάλιν ὑψοῦται 35 

ταῖς ὀξυρρόποις μεϑιστάμενα τῆς τύχης μεταβολαῖς. 

1 τε Ξομβαθἕοσιιβ: γε 4 σ᾽ Οτοίϊαβ 160 τὰ νυνί 
Βρηΐ]θῖμβ: τὰ νῦν τ Η: δ᾽ 17 ὃν Δαάα!ϊα!] 
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ξητεῖν οὖν ἐν ἀβεβαίοις βέβαιόν τι λογιζομένων 
ἐστὶ περὶ τῶν πραγμάτων οὐκ ὀρϑῶφ᾽ 

ἑτροχοῦ᾽ γὰρ ᾿περιστείχοντος ἄλλοϑ'᾽ ἡτέρα 

ἁψὶς ὕπερϑε γίγνετ᾽ ἄλλοϑ'᾽ ἡτέρα.ἢ 

σι 0. Κράτιστον δὴ πρὸς ἀλυπίαν φάρμακον ὃ λόγος 

καὶ ἡ διὰ τούτου παρασκευὴ πρὸς πάσας τοῦ βίου 

τὰς μεταβολάς. χρὴ γὰρ οὐ μόνον ἑαυτὸν εἰδέναι 

ϑνητὸν ὄντα τὴν φύσιν, ἀλλὰ καὶ ὅτι ϑνητῷ σύγκλη- 

ρός ἐστι βίῳ καὶ πράγμασι ῥαδίως μεϑισταμένοις 104 

10 πρὸς τοὐναντίον. ἀνθρώπων γὰρ ὄντως ϑνητὰ μὲν 
καὶ ἐφήμερα τὰ σώματα, ϑνηταὶ δὲ τύχαι καὶ πάϑη 

καὶ πάνϑ' ἁπλῶς τὰ κατὰ τὸν βίον, ἅπερ 
“οὐκ ἔστι φυγεῖν βροτὸν οὐδ᾽ ὑπαλύξαι᾽ 

τὸ παράπαν ἀλλά 

1ὅ ᾿ Ταρτάρου πυϑμὴν πιέξει σ᾽ ἀφανοῦς σφυρηλά- 
τοις ἀνάγκαις" 

ὥς φησι Πίνδαρος. ὅϑεν ὀρϑῶς ὁ Φαληρεὺς Ζ]΄ημή- 

τριος εἰπόντος Εὐριπίδου 

“ὁ δ᾽ ὄλβος οὐ βέβαιος ἀλλ᾽ ἐφήμεροςο᾽ 
30 καὶ ὅτι 

“μίκρ᾽ ἄττα τὰ σφάλλοντα. καὶ μί᾽ ἡμέρα 
τὰ μὲν καϑεῖλεν ὑψόϑεν τὰ δ᾽ ἦρ᾽ ἄνω᾽ 

τὰ μὲν ἄλλα καλῶς ἔφη λέγειν αὐτόν. “βέλτιον. δ᾽ Β 
ἂν ἔχον ἦν, εἰ μὴ μίαν ἡμέραν ἀλλὰ στιγμὴν εἶπε 

ὅ χρόνου᾽. 

8 ΒοΙρῖ. 8 νη. 740 138 Ποιηθν. ΜΙ 820 16 ΒΕΙΡῚ. 
1 νη. 4580 18 Εὐριπίδου] ῬΏοΘΗ. δὅ8 21 μίκρ᾽ ἄττα τὰ 
ΒΟΡΡ51: μικρότατα (ὡς μικρὰ τὰ ϑίοθδθαβ ΒΊον. ΟΥ̓ 1. Νάυοκ. 
Ῥ. 888) 24 ἔχον ἦν Η: εἶχεν ὄν 
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κύκλος γὰρ αὑτὸς καρπίμοις τὲ γῆς φυτοῖς 

γένει βροτῶν τε. τοῖς μὲν αὔξεται βίος. 
τῶν δὲ φϑίνει τὲ κἀκϑερίξεται πάλιν. 

ὁ δὲ Πίνδαρος ἐν ἄλλοις 

“τί δέ τις; τί δ᾽ οὔ τις; σκιᾶς ὄναρ 
“ἤ 3 
ἄνϑρωπος 

ἐμφαντικῶς σφόδρα καὶ φιλοτέχνως ὑπερβολῇ χρησά- 

μενος τὸν τῶν ἀνθρώπων βίον ἐδήλωσε. τί γὰρ 

σκιᾶς ἀσϑενέστερον; τὸ δὲ ταύτης ὄναρ οὐδ᾽ ἂν 
2 , [κ , -" ’ 2 ἐχφράσαι τις ἕτερος δυνηϑείη σαφῶς. τούτοις ὃ 
ἑπόμενος χαὶ ὃ Κράντωρ παραμυϑούμενος ἐπὶ τῇ 
τῶν τέκνων τελευτῇ τὸν ᾿πποκλέα φησί ᾿ ταῦτα γὰρ 
πᾶσα αὕτη ἡ ἀρχαία φιλοσοφία λέγει τε καὶ παρα- 

κελεύεται. ὧν εἰ δή τι ἄλλο μὴ ἀποδεχόμεϑα, τό γε 
πολλαχῆ εἶναι ἐργώδη καὶ δύσκολον τὸν βίον ἄγαν 
ἀληϑές. καὶ γὰρ εἰ μὴ φύσει τοῦτον ἔχει τὸν τρό- 

πον, ὑπό γ᾽ ἡμῶν εἰς τοῦτ᾽ ἀφῖχται διαφϑορᾶς. ἥ 
5. ΄ ’ Ὁ Ὑο, " ἍΓ. ᾿ς 59 

τ ἄδηλος αὕτη τύχη πόρρωϑεν ἡμῖν καὶ ἔτ᾽ ἀπ 

σ 

ἀρχῆς ἠκολούϑηχεν οὐδ᾽ ἐφ᾽ ἕνὶ ὑγιεῖ. φυομένοις 

τε μίγνυταί τις ἐν πᾶσι καχοῦ μοῖρα᾽ τὰ γάρ τοι 

σπέρματα εὐθὺς ϑνητὰ ὄντα ταύτης κοινωνεῖ τῆς 

αἰτίας. ἐξ ἧς ἀφυΐα μὲν ψυχῆς. νόσοι δὲ καὶ κήδεα 

καὶ μοῖρα ϑνητῶν ἐκεῖθεν ἡμῖν ἕρπει. τοῦ δὴ 
Ὁ χάριν ἐτραπόμεϑα δεῦρο: ἵν᾽ εἰδείημεν ὅτι καινὸν 

ἀτυχεῖν οὐδὲν ἀνθρώπῳ ἀλλὰ πάντες ταὐτὸ πεπόν- 
ϑαμεν. ᾿ἄσκοπος γὰρ ἡ τύχη᾽ φησὶν ὃ Θεόφραστος 

1 Νδυοκ. τ. 8387 4 Πίνδαρος] Ῥγία. ὙΠ] 18 1 
Κράντωρ) Μυ]]δςοῆ. 8 Ρ. 147 22 δὲ Η: τε 26 οὐδὲν 
ἀτυχεῖν Ἀ 

10 

5. ἢ 

20 

25 
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“καὶ δεινὴ παρελέσϑαι τὰ προπεπονημένα καὶ μεταρ- 

οἴψαι τὴν δοκοῦσαν εὐημερίαν, οὐδένα καιρὸν ἔχουσα 
ΘΚ. “ Ἁ δ τ - Ν ἌΣ ταχτόν᾽. ταῦτα δὲ χαὶ ἄλλα τοιαῦτα καὶ καϑ' ἑαυ- 

τὸν ἑκάστῳ λογίσασϑαι ῥάδιον, καὶ ἄλλων ἀκοῦσαι 

5 παλαιῶν καὶ σοφῶν ἀνδρῶν: ὧν πρῶτος μέν ἐστιν 

ὁ ϑεῖος Ὅμηρος. εἰπών 
ς 2 δὰ 3 ΄ » 7 3 Ἷ οὐδὲν ἀκιδνότερον γαῖα τρέφει ἀνθϑρώποιο. 

οὐ μὲν γάρ ποτέ φησι κακὸν πείσεσϑαι ὀπίσσω, 
“ ΑΝ. Χ [, ᾿ ᾿ ΞΟ ΟΣ ῇ ὄφρ᾽ ἀρετὴν παρέχωσι ϑεοὶ καὶ γούνατ᾽ ὀρώρῃ᾽" 

10 ἀλλ᾽ ὅτε δὴ καὶ λυγρὰ ϑεοὶ μάκαρες τελέσωσι., 
᾿ Ν , 3 ΄ ῇ -ψ2 

καὶ τὰ φέρει ἀεκαζόμενος τετληότι ϑυμῷ ΗΕ 

τοῖος γὰρ νόος ἐστὶν ἐπιχϑονίων ἀνθρώπων, 
οἷον ἐπ᾽ ἦμαρ ἄγῃσι πατὴρ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε 

τι χαὶ ἐν ἄλλοις 

“Τυδείδη μεγάϑυμε. τίη γενεὴν ἐρεείνειο:; 

οἴη περ φύλλων γενεή. τοίη δὲ καὶ ἀνδρῶν. 
φύλλα τὰ μέν τ᾽ ἄνεμος χαμάδις χέει, ἄλλα δέ 

ὃ ὕλη 
90 τηλεϑόωσα φύει. ἔαρος δ᾽ ἐπιγίγνεται ὥρη" 

κι 9 -" ᾿Ὶ ς ἈΝ "κ - 3 2 7 5 ὡς ἀνδρῶν γενεὴ ἡ μὲν φύει ἡ δ΄ ἀπολήγει. 
΄ Ὁ -" ) 7, - 3. ἣν - 2 ταύτῃ δ᾽ ὅτι καλῶς ἐχρήσατο τῇ εἰκόνι τοῦ ἀνϑρω- Κ 

πείου βίου δῆλον ἐξ ὧν ἐν ἄλλῳ τόπῳ φησὶν οὕτω 
“βροτῶν ἕνεκα πτολεμίζω 

8 δειλῶν. οἱ φύλλοισιν ἐοικότες, ἄλλοτε μὲν τε 
, , 3 ΄ Χ 2 ξαφλεγέες τελέϑουσιν ἀρούρης καρπὸν ἔδοντες, 

ἄλλοτε δὲ φϑινύϑουσιν ἀκήριοι. οὐδέ τις ἀλκή". 

10 τελέσωσι Ἡ οχ ΗΌΤΠΟΥ. σ 188: τελέουσν. 18 οχῃ. σ 180 
160 1ἃ. Ζ 14 84 14. Φ 405 πτολεμίζω Ἡ: πτολεμίζειν 
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105 Σιμωνίδης δ᾽ ὃ τῶν μελῶν ποιητής, Παυσανίου τοῦ 

βασιλέως τῶν “Πακεδαιμονίων μεγαλαυχουμένου συν- 

ἐχῶς ἐπὶ ταῖς αὑτοῦ πράξεσι καὶ κελεύοντος ἀπαγ- 

γεῖλαί τι αὐτῷ σοφὸν μετὰ χλευασμοῦ, συνεὶς αὐτοῦ 

τὴν ὑπερηφανίαν συνεβούλευε μεμνῆσϑαι ὅτι ἄνϑρω- ὅ 

πός ἐστι Φίλιππος δ᾽ ὃ τῶν Μακεδόνων βασιλεὺς 

τριῶν αὐτῷ προσαγγελϑέντων εὐτυχημάτων ὑφ᾽ ἕνα 

καιρόν. πρώτου μὲν ὅτι τεθρίππῳ νενίκηκεν Ὀλύμπια, 
δευτέρου δ᾽ ὅτι Παρμενίων ὃ στρατηγὸς μάχῃ 4αρ- 

Β δανεῖς ἐνίκησε. τρίτου δ᾽ ὅτι ἄρρεν αὐτῷ παιδίον 1 

ἐχύησεν Ὀλυμπιάς. ἀνατείνας εἰς τὸν οὐρανὸν τὰς 

χεῖρας ᾿ὦ δαῖμον᾽ εἶπε, ᾿ μέτριόν τι τούτοις ἀντίϑες 
ἐλάττωμα᾽. εἰδὼς ὅτι τοῖς μεγάλοις εὐτυχήμασι φϑο- 

νεῖν πέφυχεν ἣ τύχη. Θηραμένης δ᾽ ὁ γενόμενος 
᾿ϑήνησι τῶν τριάκοντα τυράννων, συμπεσούσης τῆς 15 

οἰκίας ἐν ἧ μετὰ πλειόνων ἐδείπνει. μόνος σωϑεὶς 

καὶ πρὸς πάντων εὐδαιμονιξζόμενος. ἀναφωνήσας με- 

γάλῃ τῇ φωνῇ “ὦ τύχη᾽ εἶπεν. “εἰς τίνα μὲ καιρὸν 
ἄρα φυλάττεις: μετ᾽ οὐ πολὺν δὲ χρόνον καταστρε- 
βλωϑεὶς ὑπὸ τῶν συντυράννων ἐτελεύτησεν. 30 

ἴ. “Ὑπερφυῶς δὲ φαίνεται περὶ τὴν παραμυϑίαν 

Ο ὃ ποιητὴς εὐδοκιμεῖν, ποιήσας τὸν ᾿᾽4χιλλέα λέγοντα 

πρὸς τὸν Πρίαμον ἥκοντα ἐπὶ λύτρα τοῦ Ἕκτορος 

ταυτί 

“ἀλλ᾽ ἄγε δὴ κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζευ ἐπὶ ϑρόνου, ἄλγεα 35 
δ᾽ ἔμπης 

ἐν ϑυμῷ κατακεῖσθαι ἐάσομεν ἀχνύμενοί περ᾿ 

οὐ γάρ τις πρῆξις πέλεται χρυεροῖο γόοιο. 

26 Ἠοτηθν. 3. 822 
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ὡς γὰρ ἐπεκλώσαντο ϑεοὶ δειλοῖσι βροτοῖσι. 
ξώειν ἀχνυμένοις" αὐτοὶ δέ τ᾽ ἀκηδέες εἰσί. 

δοιοὶ γάρ τὲ πίϑοι κατακχείαται ἐν Ζ΄ιὸς οὔδει 

δώρων οἷα δίδωσι. κακῶν, ἕτερος δὲ ἐάων. 
6. ᾧ μέν κ' ἀμμίξας δώῃ Ζεὺς τερπικέραυνος. 

ἄλλοτε μέν τὲ κακῷ ὅ γε κύρεται ἄλλοτε δ᾽ Ὁ 

ἐσϑλῷῶ" 

δέ κε τῶν λυγρῶν δώῃ. λωβητὸν ἔϑηκε 
δ Ἀ καί ἕ κακὴ βούβρωστις ἐπὶ χϑόνα δῖαν ἐλαύνει. 

ϑ: 

10 φοιτᾷ δ᾽ οὔτε ϑεοῖσι τετιμένος οὔτε βροτοῖσιν.᾽. 

ὃ δὲ μετὰ τοῦτον χαὶ τῇ δόξῃ καὶ τῷ χρόνῳ, καίτοι 

τῶν Μουσῶν ἀναγορεύων ἑαυτὸν μαϑητὴν ᾿Πσίοδοο. 

καὶ οὗτος ἐν πίϑῳ καϑείρξας τὰ κακά, τὴν Πανδώ-" 
ραν ἀνοίξασαν ἀποφαίνει σκεδάσαι τὸ πλῆϑος ἐπὶ 

τὸ πᾶσαν γῆν καὶ ϑάλατταν, λέγων ὧδε 
“ἀλλὰ γυνὴ χείρεσσι πίϑου μέγα πῶμ᾽ ἀφελοῦσα 
ἐσκέδασ᾽ - ἀνθρώποισι δὲ μήσατο κήδεα λυγρά. Ε 
μούνη δ᾽ αὐτόϑι ᾿Ελπὶς ἐν ἀρρήκτοισι δόμοισιν 

ἔνδον ἔμεινε πίϑου ὑπὸ χείλεσιν, οὐδὲ ϑύραξε 
30 ἐξέπτη" πρόσϑεν γὰρ ἐπέλλαβε πῶμα πίϑοιο. 

ἄλλα δὲ μυρία λυγρὰ κατ᾽ ἀνθρώπους ἀλάληται. 

πλείη μὲν γὰρ γαῖα κακῶν. πλείη δὲ ϑάλασσα. 

νοῦσοι δ᾽ ἀνθρώποισιν ἐφ᾽ ἡμέρῃ αἵ δ᾽ ἐπὶ νυκτί 
αὐτόματοι φοιτῶσι. κακὰ ϑνητοῖσι φέρουσαι 

96 σιγῇ. ἐπεὶ φωνὴν ἐξείλετο μητίετα Ζεύς." 

8. ᾿“πηρτημένως δὲ τούτοις ὁ κωμικὸς ἐπὶ τῶν 

δυσπαϑούντων ἐπὶ ταῖς τοιαύταις συμφοραῖς ταυτὶ 

λέγει 

16 Ηρβιοᾶ. ΟὉ 94 26 ὁ κωμικός) ΜοΙπθΙς. ΤΥ Ρ. 28 

ΡΙαΐατομὶ Μοσδ]ῖδ. ὙΟ]. 1. ΤΟΝ 
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"εἰ τὰ δάκρυ᾽ ἡμῖν τῶν κακῶν ἦν φάρμακον. 
πισϑὰᾳ ΡΟ ς [2 - » 2 ΄ 
ἀεί ϑ΄ ὁ κλαύσας τοῦ πονεῖν ἐπαύετο. 

ἠλλαττόμεσϑ᾽ ἂν δάκρυα. δόντες χρυσίον. 

νῦν δ᾽ οὐ προσέχει τὰ πράγματ᾽ οὐδ᾽ ἀποβλέπει 
εἰς ταῦτα. δέσποτ᾽. ἀλλὰ τὴν αὐτὴν ὃδόν, ὅ 

ἐάν τὲ κλάῃς ἄν τε μή. πορεύεται. 
΄ 5 » , 3 Ψ Ὡἰ  .8 ΄ 2. ,24' 

τί οὖν ποιεῖς πλέον; οὐδέν᾽ ἡ λύπη δ᾽ ἔχει 
100 ὥσπερ τὰ δένδρα τοῦτο καρπὸν τὸ δάκρυον. ἢ 

ς ᾿ ,, Ἁ Ἷ - 

ὁ δὲ παραμυϑούμενος τὴν Ζ4ανάην δυσπενθοῦσαν 

Ζίκτυς φησί 10 

δοκεῖς τὸν “4ιδην σῶν τι φροντίζειν γόων 

καὶ παῖδ᾽ ἀνήσειν τὸν σόν. εἰ ϑέλοις στένειν; 
παῦσαι" βλέπουσα δ᾽ εἰς τὰ τῶν πέλας κακά 

ῥάων γένοι᾽ ἄν. εἰ λογίζεσϑαι ϑέλοις 

ὅσοι τε δεσμοῖς ἐμμεμόχλευνται βροτῶν, 1 

ὅσοι τε γηράσχουσιν ὀρφανοὶ τέκνων. 
, 3 2 ἐς 3 ᾽,ὕ ’, τούς τ᾽ ἔκ μέγιστον ὀλβίας τυραννίδος 

Β τὸ μηδὲν ὄντας. ταῦτά σε σκοπεῖν χρεών. ἢ 

κελεύει γὰρ αὐτὴν ἐνθυμεῖσθαι τὰ τῶν ἴσα καὶ μείζω 

δυστυχούντων. ὡς ἐσομένην ἐλαφροτέραν. 30 

9, ᾿Ἐνταῦϑα΄ γὰρ ἄν τις ἑἕλκύσειε καὶ τὴν τοῦ 

Σωκράτους φωνήν. τὴν οἰομένην, εἰ συνεισενέγκαι- 
ΕῚ ᾿ Ἁ Ἁ 9 ΄, δ, “ Ἀ 

μεν εἰς τὸ κοινὸν τὰς ἀτυχίας, ὥστε διελέσθαι τὸ 

ἴσον ἕκαστον. ἀσμένως ἂν τοὺς πλείους τὰς αὑτῶν 
“ 9 » 2 7 ἿΝ « ΄ 3 -" 

λαβόντας ἀπελθεῖν. ἐχρήσατο δὲ τῇ τοιαύτῃ ἀγωγῇ 35 

2 ἀεὶ Βίοθαρυβ ΕἼοΥυ. ΟΥΠ 1: αἰεὶ Τ ποιεῖς πλέον 
Μαοϊποκίαβ: πλέον ποιοῦμεν 8 τὸ δάκρυον Ξίοθαθρυβ: τὰ 
δάκρυα 11 Νάυοκ. Ρ. 8066 1 ἐμμεμόχλευνται ΒαμΕ]Θῖπ5: 
ἐκμεμόχϑηνται 11 μέγιστον ἘΠτηΒ]6Ια5: μεγίστης 

τ αν δυνμδις: 



ΑὉ ΑΡΟΙΖΟΝΙΌΜ 209 

χαὶ ᾿Δἀντίμαχος ὃ ποιητής. ἀποθανούσης γὰρ τῆς 

γυναικὸς αὐτῷ “ύδης, πρὸς ἣν φιλοστόργως εἶχε, 

παραμύϑιον τῆς λύπης αὑτῷ ἐποίησε τὴν ἐλεγείαν 

τὴν χαλουμένην “ύδην. ἐξαριϑμησάμενος τὰς ἧρωι- Ο 
5 κὰς συμφοράς. τοῖς ἀλλοτρίοις κακοῖς ἐλάττω τὴν 

ἑαυτοῦ ποιῶν λύπην. ὥστε καταφανὲς εἶναι ὅτι ὃ 
παραμυϑούμενος τὸν λελυπημένον καὶ δεικνύων κοι- 

νὸν καὶ πολλῶν τὸ συμβεβηκὸς καὶ τῶν καὶ ἑτέροις 

συμβεβηκότων ἔλαττον τὴν δόξαν τοῦ λελυπημένου 

τὸ μεϑέστησι καὶ τοιαύτην τινὰ ποιεῖ πίστιν αὐτῷ, ὅτι 

ἔλαττον ἢ ἡλίκον ὥετο τὸ συμβεβηκός ἐστιν. 

10. Ὁ δ᾽ Αἰσχύλος καλῶς ἔοικεν ἐπιπλήττειν 
τοῖς νομίζουσι τὸν ϑάνατον εἶναι κακόν. λέγων ὧδε. 

“ὡς οὐ δικαίως ϑάνατον ἔχϑουσιν βροτοί, 

15 ὅσπερ μέγιστον δῦμα τῶν πολλῶν κακῶν. 

τοῦτον γὰρ ἀπεμιμήσατο καὶ ὃ εἰπών 

“ὦ ϑάνατε παιὰν ἰατρὸς μόλοις. 9) 
λιμὴν γὰρ ὄντως “᾿Ζ4έίδας ἀν᾽ αἷαν᾽. μέγα γάρ 

ἐστι τὸ μετὰ πείσματος τεϑαρρηχότος εἰπεῖν 

30 “τίς δ᾽ ἐστὶ δοῦλος τοῦ ϑανεῖν ἄφροντις ὥν : 
καί 

Αιδην δ᾽ ἔχων βοηϑὸν οὐ τρέμω σκιάς". 
τί γὰρ τὸ χαλεπόν ἐστι καὶ τὸ δυσανιῶν καὶ ἐν τῷ 

τεϑνάναι; τὰ γὰρ τοῦ ϑανάτου μήποτε καὶ λίαν 

οᾳ ἡμῖν ὄντα συνήϑη καὶ συμφυᾶ πάλιν οὐκ οἶδ᾽ ὅπως 

δυσαλγῆ δοκεῖ εἶναι. τί γὰρ ϑαυμαστὸν εἰ τὸ τμη- 

9 ἔλαττον ἘΠ: ἐλάττονα 12 Αἰσχύλος] Νϑποκ. Ρ. 84 
11 Νάποκ. ρ. 64 90 ἴᾶ. ρ. ὅ8 95 ἰᾷ. ρ. 6907 28 
δυσανιῶν καὶ] ἴον. δυσάνιον καὶ ὁ Ἐ αὖ Δαϊθοξγ τη ΒΌΡ0168- 
αν. οἵ. 11η. 26 δυσαλγῆ 

113 
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τὸν τέτμηται. εἰ τὸ τηχτὸν τέτηκται. εἰ τὸ καυστὸν 

Ἑ χέκαυται. εἰ τὸ φϑαρτὸν ἔφϑαρται; πότε γὰρ ἐν 
ἡμῖν αὐτοῖς ἔστιν ἢ οὐκ ἔστιν ὃ ϑάνατος; καί. ἧ 

φησιν Ἡράκλειτος. 'ταὐτό γ᾽ ἔνι ζῶν καὶ τεϑνηκχὸς 

καὶ τὸ ἐγρηγορὸς καὶ τὸ χαϑεῦδον καὶ νέον καὶ γη- ὅ 

ραιόν᾽ τάδε γὰρ μεταπεσόντα ἐκεῖνά ἔστι. κἀκεῖνα 

πάλιν μεταπεσόντα ταῦτα᾽΄. ὡς γὰρ ἐκ τοῦ αὐτοῦ 

πηλοῦ δύναταί τις πλάττων ξῷα συγχεῖν καὶ πάλιν 

πλάττειν καὶ συγχεῖν. καὶ τοῦϑ᾽ ἕν παρ᾽ ἕν ποιεῖν 
ἀδιαλείπτως. οὕτω καὶ ἣ φύσις ἐκ τῆς αὐτῆς ὕλης τὸ 

Ε πάλαι μὲν τοὺς προγόνους ἡμῶν ἀνέσχεν. εἶτα συνε- 

χεῖς αὐτοῖς ἐγέννησε τοὺς πατέρας, εἶϑ᾽ ἡμᾶς, εἶτ᾽ 
ἄλλους ἐπ᾽ ἄλλοις ἀνακυκλήσει. καὶ ὃ τῆς γενέσεως 
ποταμὺς οὕτως ἐνδελεχῶς ῥέων οὔποτε στήσεται, 

καὶ πάλιν ὃ ἐξ ἐναντίας αὐτῷ ὃ τῆς φϑορᾶς εἴτ᾽ τὸ 

᾿“χέρων εἶτε Κωκυτὸς καλούμενος ὑπὸ τῶν ποιητῶν͵ 

ἡ πρώτη οὖν αἰτία ἡ δείξασα ἡμῖν τὸ τοῦ ἡλίου 
φῶς. ἡ αὐτὴ καὶ τὸν ξοφερὸν “Διδην ἄγει. καὶ μή- 
ποτὲ τοῦδ᾽ εἰχὼν ἢ ὃ περὶ ἡμᾶς ἀήρ. ἕν παρ᾽ ἕν 
ἡμέραν καὶ νύχτα ποιῶν. ἐπαγωγοὺς ζωῆς τε καὶ 30 
ϑανάτου καὶ ὕπνου καὶ ἐγρηγόρσεως. διὸ καὶ μοι: 

οίδιον χρέος εἶναι λέγεται τὸ ζῆν. ὡς ἀποδοϑησό- 
1017 μενον ὃ ἐδανείδαντο ἡμῶν οἵ προπάτορες. ὃ δὴ 

χαὶ εὐκόλως καταβλητέον χαὶ ἀστενάχτως. ὅταν ὃ 
δανείσας ἀπαιτῇ εὐγνωμονέστατοι γὰρ ἂν οὕτω 35 

φανείημεν. 

8 ἢ οὐκ ἔστιν Δα αι 4 Ἡράκλειτος] Μυ]Π80Η}. 1 
Ῥ. 521 ταὐτῷ ΒΘΥΠΘΥΞΠΠΒ “ὅ τὸ οὐ τὸ ἀ6]. ἢ ἔδοι]θ 
5816 11 συνεχεῖς αὐτοῖς] συγχέασ᾽ αὐτοὺς ϑΔΌΡΡΙΙΒ 
90 ἐπαγωγοὺς ἘτηραΙα5: ἐπαγωγὰς 
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11. Οἶμαι δὲ καὶ τὴν φύσιν ὁρῶσαν τό τ᾽ ἄτα- 
κτον καὶ βραχυχρόνιον τοῦ βίου ἄδηλον ποιῆσαι τὴν 

τοῦ ϑανάτου προϑεσμίαν' τοῦτο γὰρ ἦν ἄμεινον. 

εἰ γὰρ προήδειμεν. χἂν προεξετήκοντό τινὲς ταῖς 
σι λύπαις καὶ πρὶν ἀποθανεῖν ἐτεϑνήκεσαν. ὅρα δὲ καὶ 
τοῦ βίου τὸ ὀδυνηρὸν καὶ τὸ πολλαῖς φροντίσιν 
ἐπηντλημένον. ἃς εἰ βουλοίμεϑα καταριϑμεῖσθϑαι. λίαν 

ἂν αὐτοῦ καταγνοίημεν., ἐπαληϑεύσαιμεν δὲ καὶ τὴν 

παρ᾽ ἐνίοις κρατοῦσαν δόξαν ὡς ἄρα κρεῖττόν ἐστι 

10 τὸ τεϑνάναι τοῦ ζῆν. ὃ γοῦν Σιμωνίδης 

᾿ἀνϑρώπων᾽ φησίν "ὀλίγον μὲν κάρτος. ἄπρα- Β 
χτοι δὲ μεληδόνες. 

αἰῶνι δὲ παύρῳ πόνος ἀμφὶ πόνῳ. 
ὃ δ᾽ ἄφυκτος ὁμῶς ἐπικρέμαται ϑάνατος" 

1 κείνου γὰρ ἴσον λάχον μέρος οἵ τ᾿ ἀγαϑοί 

ὅστις τε κακόο. 

Πίνδαρος δέ 

“ἕν παρ᾽ ἐσϑλὸν σύνδυο πήματα δαίονται βροτοῖς 
ἀϑάνατοι. τὰ μὲν ὧν οὐ δύνανται νήπιοι κόσμῳ 

20 φέρειν. 

Σοφοκλῆς δέ 

“σὺ δ᾽ ἄνδρα ϑνητὸν εἰ κατέφϑιτο στένεις. 
εἰδὼς τὸ μέλλον οὐδὲν εἰ κέρδος φέρει ; 

Εὐριπίδης δέ 

Π “τὰ ϑνητὰ πράγματ᾽ οἶδας ἣν ἔχει φύσιν; 

δοχῶ μὲν οὔ" πόϑεν γάρ; ἀλλ᾽ ἄκουέ μου. 0 

10 Σιμωνίδης) ΒεΥρκ. 8. Ὁ. 407 11 Πίνδαρος] Ῥγίη. 
ΤΠ 81 18 δαίονται Ῥιπάδγιβ: δαίνυνται 21 Σοφοκλῆς] 
ΝαῦοΙς. Ρ. 348 24 Εὐριπίδης) ΑἸο. 180 
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» Ω’ » 3 , βοοτοῖς ἅπασι κατϑανεῖν ὀφείλεται, 

κοὐκ ἔστιν αὐτῶν ὅστις ἐξεπίσταται, 

τὴν αὔριον μέλλουσαν εἰ βιώσεται. 

τὸ τῆς τύχης γὰρ ἀφανὲς οἷ προβήσεται." 
τοιούτου δὴ τοῦ βίου τῶν ἀνθρώπων ὄντος οἷον 

οὗτοί φασι, πῶς οὐκ εὐδαιμονίξειν μᾶλλον προσήκει 
. 9 ’ - 2 3 -" , κ᾿} 

τοὺς ἀπολυϑεντας τῆς ἐν αὐτῷ λατρείας ἢ κατοι- 

χτείρειν τὲ καὶ ϑρηνεῖν. ὅπερ οἵ πολλοὶ δρῶσι δι᾽ 
ἀμαϑίαν; 

12. Ὁ δὲ Σωκράτης παραπλήσιον ἔλεγεν εἶναι 
Χ ’ 2 “" , Ω κ᾽} »} , 

τὸν ϑάνατον ἤτοι τῷ βαϑυτάτῳ ὕπνῳ ἢ ἀποδημία 
΄ ͵ ͵ ΄ 

μαχρᾷ καὶ πολυχρονίῳ ἢ τρίτον φϑορᾷ τινι καὶ 
3 - - , Ν -» - ε 3 δ 
ἀφανισμῷ τοῦ τε σώματος καὶ τῆς ψυχῆς. κατ᾽ οὐδὲν 

ὃὲ τούτων κακὸν εἶναι. καὶ καϑ᾽ ἕχαστον ἐπεπο- 

οδύετο, καὶ πρῶτον τῷ πρώτῳ. εἰ γὰρ δὴ ὕπνος 
΄ 3 ς , " Ν ν ΄ 

τίς ἐστιν ὃ ϑάνατος καὶ περὶ τοὺς καϑεύδοντος μη- 

δέν ἐστι κακόν, δῆλον ὡς οὐδὲ περὶ τοὺς τετελευτη- 

κότας εἴη ἄν τι χακόν. ἀλλὰ μήν γ᾽ ὅτι ἥδιστός 
3 ς ῇ ’ὔ " Ἁ ’ 3 . Ἁ » 

ἔστιν ὃ βαϑύτατος τί δεῖ καὶ λέγειν; αὐτὸ γὰρ τὸ 

πρᾶγμα φανερόν ἔστι πᾶσιν ἀνθρώποις, μαρτυρεῖ 

δὲ καὶ Ὅμηρος ἐπ᾽ αὐτοῦ λέγων 
ς ,ὔ δ᾽ » Ρ 2 , 9 νήγρετος ἥδιστος, ϑανάτῳ ἄγχιστα ἐοικώς". 

3 - ἐξ Ἁ - ’ 

ἀλλαχοῦ δὲ καὶ ταῦτα λέγει 

“ἔνϑ᾽ Ὕπνῳ ξύμβλητο, κασιγνήτῳ Θανάτοιο᾽ 
καί 

“Ὕπνῳ καὶ Θανάτῳ διδυμάοσιν᾽., 
2; Α ξ, ΄ 3 - - Ἀ Ἀ , 

ὄψει τὴν ὁμοιότητα αὐτῶν δηλῶν" τὰ γὰρ δίδυμα 

10 Σωκράτης] Ρ]αῦ. ΑΡο]. νΡ. 40 ὁ 21 Ὅμηρος] ν 80 
24 Ἠοτηθυ. “Ξ 281 20 1ᾶ. Π 612. 682 
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τι θρανευ, τλ κι θυ κώλροῦνς τρια ἃς. 5.ς.κ᾽υλος δ μαθρδωδιῤκακιδιορι,κς 

ΨΥ 
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τὴν ὁμοιότητα μάλιστα παρεμφαίνει. πάλιν τέ πού 

φησι τὸν ϑάνατον εἶναι ᾿ χάλκεον ὕπνον᾽. τὴν ἀναι- 

σϑησίαν ἡμῶν αἰνιττόμενος. οὐκ ἀμούσως δ᾽ ἔδοξεν 

ἀποφήνασϑαι οὐδ᾽ ὁ εἰπὼν τὸν ὕπνον τὰ μικρὰ τοῦ 

ὅσ ϑανάτου μυστήρια᾽ προμύησις γὰρ ὄντως ἐστὶ τοῦ 
ϑανάτου ὁ ὕπνος. πάνυ δὲ σΟΡΩΣ καὶ ὃ πο 
Ζιογένης κατενεχϑεὶς εἰς ὕπνον καὶ μέλλων ἐκλείπειν 

τὸν βίον, διεγείραντος αὐτὸν τοῦ ἰατροῦ καὶ πυϑο- 

μένου μή τι περὶ αὐτὸν εἴη χαλεπόν, “οὐδέν᾽ ἔφη" 

10 “ὃ γὰρ ἀδελφὸς τὸν ἀδελφὸν προλαμβάνει. 
15. Εἴ γε μὴν ἀποδημίᾳ προσέοικεν ὃ ϑάνατος, 

οὐδ᾽ οὕτως ἐστὶ κακόν" μήποτε δὲ καὶ τοὐναντίον 
ἀγαϑόν. τὸ γὰρ ἀδούλωτον τῇ σαρκὶ καὶ τοῖς ταύ- 

της πάϑεσι διάγειν. ὑφ᾽ ὧν κατασπώμενος ὃ νοῦς 

1ι5 τῆς ϑνητῆς ἀναπίμπλαται φλυαρίας. εὔδαιμόν τι καὶ 108 

μακάριον. “μυρίας μὲν γὰρ ἡμῖν᾽ φησὶν ὃ Πλάτων 
“ἀσχολίας παρέχει τὸ σῶμα διὰ τὴν ἀναγκαίαν τρο- 

φήν" ἔτι δ᾽ ἐάν τινες νόσοι προσπέσωσιν, ἐμποδί. 
ζουσιν ἡμῖν τὴν τοῦ ὄντος ϑήραν. ἐρώτων δὲ καὶ 

50 ἐπιϑυμιῶν καὶ φόβων καὶ εἰδώλων παντοδαπῶν καὶ 

φλυαρίας ἐμπίπλησιν ἡμᾶς. ὥστε τὸ λεγόμενον ὡς 

ἀληϑῶς τῷ ὄντι ὑπ᾽ αὐτοῦ οὐδὲ φρονῆσαι ἡμῖν 
ἐγγίγνεται οὐδέποτ᾽ οὐδέν. καὶ γὰρ πολέμους καὶ 

στάσεις καὶ μάχας οὐδὲν ἄλλο παρέχει ἢ τὸ σῶμα 
8ὅ χαὶ αἵ τούτου ἐπιϑυμίαι" διὰ γὰρ τὴν τῶν χρημά- 

τῶν χτῆσιν πάντες οἱ πόλεμοι γίγνονται: τὰ δὲ Β 

2 χάλκεον] σοτμον. 4.241 10 προλαμβάνει ΤΟΘΒΠΘΙαΒ: 
προλαμβάνει ὁ ὕπνος τὸν ϑάνατον 18 ἀγαϑόν τοι 
τὸ γὰρ ἀδούλωτον τῇ υθΌπουιβ: τοῦτο γὰρ δεδούλωται 
10 Πλάτων) Ῥμδβάᾶ. ν». 66 ἢ 2ῦ αἵ ῬΙεαΐο: αἵ ἀπὸ 
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χρήματα ἀναγκαζόμεθα χτᾶσϑαι διὰ τὸ σῶμα. δου- 

λεύοντες τῇ τούτου ϑεραπεία᾽ καὶ ἐκ τούτου ἀσχο- 
λίαν ἄγομεν φιλοσοφίας πέρι διὰ ταῦτα πάντα. τὸ 

δ᾽ ἔσχατον πάντων. ὅτι ἐάν τις ἡμῖν καὶ σχολὴ γέ- 

νήται ἀπ᾽ αὐτοῦ. καὶ τραπώμεϑα πρὸς τὸ σκοπεῖν τι. ὅ 

ἐν ταῖς ζητήσεσι πανταχοῦ παραπίπτον ϑόρυβον πα- ἐ 

ρέχει χαὶ ταραχὴν καὶ ἐχπλήττει. ὥστε μὴ δύνασϑαι 

ὑπ᾽ αὐτοῦ καϑορᾶν τἀληϑές. ἀλλὰ τῷ ὄντι ἡμῖν 

δέδεικται ὅτι εἰ μέλλομέν ποτε καϑαρῶς τι εἴσεσϑαι. ] 

ἀπαλλαχτέον αὐτοῦ καὶ αὐτῇ τῇ ψυχῇ ϑεατέον αὐτὰ τὸ 

τὰ πράγματα καὶ τότε. ὡς ἔοικεν, ἡμῖν ἔσται οὗ 

ἐπιϑυμοῦμεν καὶ οὗ φαμὲν ἐρᾶν (ἔστι δὲ φρόνησις). 
ἐπειδὰν τελευτήσωμεν. ὡς ὃ λόγος σημαίνει. ζῶσι 

δ᾽ οὔ. εἰ γὰρ μὴ οἷόν τε μετὰ τοῦ σώματος μηδὲν 
καϑαρῶς γνῶναι. δυοῖν ϑάτερον. ἢ οὐδαμοῦ ἔστι τ 

χτήσασϑαι τὸ εἰδέναι ἢ τελευτήσασι" τότε γὰρ αὐτὴ 

καϑ' αὑτὴν ἔσται ἡ ψυχὴ χωρὶς τοῦ σώματος. πρό- 

τερον δ᾽ οὔ. καὶ ἐν ᾧ ἂν ζῶμεν. οὕτως. ὡς ἔοικεν, 

9 

ε ἀσρποδιαάτ, ὦ 

ἐγγυτάτω ἐσόμεϑα τοῦ εἰδέναι. ἐὰν ὅτι μάλιστα 

μηδὲν ὁμιλῶμεν τῷ σώματι μηδὲ χοινωνῶμεν, ὅτι 50 

(ἡ πᾶσα ἀνάγκη. μηδὲ ἀναπιμπλώμεϑα τῆς τούτυ 

φύσεως. ἀλλὰ καϑαρεύωμεν ἀπ᾽ αὐτοῦ, ἕως ἂν ὁ 
Ὁ ϑεὸς αὐτὸς ἀπολύσῃ ἡμᾶς. καὶ οὕτω μὲν ἀπαλλατ- 

τόμενοι τῆς τοῦ σώματος ἀφροσύνης. ὡς τὸ εἰχός, 

μετὰ τοιούτων ἐσόμεϑα. δι᾽ ἡμῶν αὐτῶν πᾶν τὸ 535 

εἰλικρινὲς ὁρῶντες" τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τὸ ἀληϑές. μὴ 

καϑαρῷ γὰρ καϑαροῦ ἐφάπτεσθαι μὴ οὐ ϑεμιτὸν ἦ᾽. 

ὥστ᾽ εἰ καὶ προσέοικε μετάγειν εἰς ἕτερον τύπον ὃ 
3 Ἵ ϑάνατος. οὐχ ἔστι κακόν" μήποτε γὰρ καὶ τῶν ἀγα- 
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ϑῶν ἀναφαίνηται. καϑάπερ ἀπέδειξεν ὁ Πλάτων. διὸ 
καὶ πάνυ δαιμονίως ὁ Σωκράτης πρὸς τοὺς δικαστὰς 

τοιαῦτ᾽ ἔφη ἱτὸ γὰρ δεδιέναι. ὦ ἄνδοες. τὸν ϑάνα- 
τον οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ δοκεῖν σοφὸν εἶναι μὴ ὄντα" 
δοχεῦῖν γὰρ εἰδέναι ἐστὶν ἃ οὐκ οἶδεν. οἷδε μὲν γὰρ 

οὐδεὶς τὸν ϑάνατον οὐδ᾽ εἰ τυγχάνει τῷ ἀνϑρώπῳ 

μέγιστον πάντων ὃν τῶν ἀγαϑῶν. δεδίασι δ᾽ ὡς εὖ 
εἰδότες ὅτι μέγιστον τῶν κακῶν ἐστιν. οὐκ ἀπάδειν 
δ᾽ ἔοικε τούτων οὐδ᾽ ὁ εἰπών 

“μηδεὶς φοβείσϑω ϑάνατον ἀπόλυσιν πόνων᾽. 

ἀλλὰ καὶ κακῶν τῶν μεγίστων. 

14. ΖΔέγεται δὲ τούτοις μαρτυρεῖν καὶ τὸ ϑεῖον. 

πολλοὺς γὰρ παρειλήφαμεν δι᾽ εὐσέβειαν παρὰ ϑεῶν. 

ταύτης τυχόντας τῆς δωρεᾶς. ὧν τοὺς μὲν ἄλλους 

φειδόμενος τῆς συμμετρίας τοῦ συγγράμματος παρα- 

λείψω: μνησϑήσομαι δὲ τῶν ὄντων ἐμφανεστάτων 
καὶ πᾶσι διὰ στόματος. πρῶτα δή σοι τὰ περὶ 
Κλέοβιν καὶ Βίτωνα τοὺς ᾿4ργείους νεανίσκους διηγή- 

σομαι. φασὶ γὰρ τῆς μητρὸς αὐτῶν ἱερείας οὔσης 

τῆς Ἥρας ἐπειδὴ τῆς εἰς τὸν νεὼν ἀναβάσεως ἧκεν 

ὁ καιρός, τῶν ἑλκόντων τὴν ἀπήνην ὀρέων ὑστερη- 
σάντων καὶ τῆς ὥρας ἐπειγούσης. τούτους ὑποδύν- 

τας ὑπὸ τὴν ἀπήνην ἀγαγεῖν εἰς τὸ ἱερὸν τὴν μη- 

τέρα. τὴν δ᾽ ὑπερησϑεῖσαν τῇ τῶν υἱῶν εὐσεβείᾳ 
κατεύξασϑαι τὸ κράτιστον αὐτοῖς παρὰ τῆς ϑεοῦ 
δοϑῆναι τῶν ἐν ἀνθρώποις. τοὺς δὲ κατακοιμηϑέντας 

μηκέτ᾽ ἀναστῆναι. τῆς ϑεοῦ τὸν ϑάνατον αὐτοῖς τῆς 

2. Σωκράτης] Ρ]αὐ. ΑΡΟ]. Ρ. 39 8 10 Νδαοκ. Ρ. 6091 

0 
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109 εὐσεβείας ἀμοιβὴν δωρησαμένης. καὶ περὶ ̓ γαμήδους 

δὲ καὶ Τροφωνίου φησὶ Πίνδαρος τὸν νεὼν τὸν ἐν 
Ζελφοῖς οἰχοδομήσαντας αἰτεῖν παρὰ τοῦ ᾿4πόλλω- 

νος μισϑόν. τὸν δ᾽ αὐτοῖς ἐπαγγείλασϑαι εἰς ἐβδό- 

μὴν ἡμέραν ἀποδώσειν, ἐν τοσούτῳ δ᾽ εὐωχεῖσϑαι ὃ 

παρακελεύσασϑαι" τοὺς ὃὲ ποιήσαντας τὸ προσταχϑὲν 
τῇ ἑβδόμῃ νυκτὶ κατακοιμηϑέντας τελευτῆσαι. λέγε- 
ται δὲ καὶ αὐτῷ Πινδάρῳ ἐπισκήψαντι τοῖς παρὰ 
τῶν Βοιωτῶν πεμφϑεῖσιν εἰς ϑεοῦ πυϑέσϑαι “τί 

Β ἄριστόν ἐστιν ἀνθρώποις᾽ ἀποχρίνασϑαι τὴν πρό- τὸ 

μαντιν ὅτι οὐδ᾽ αὐτὸς ἀγνοεῖ. εἴ γε τὰ γραφέντα 
περὶ Τροφωνίου καὶ ᾿“γαμήδους ἐκείνου ἐστίν" εἰ 
δὲ καὶ πειραϑῆναι βούλεται. μετ᾽ οὐ πολὺ ἔσεσϑαι 

αὐτῷ πρόδηλον. καὶ οὕτω πυϑόμενον τὸν Πίνδαρον 

συλλογίξεσϑαι τὰ πρὸς τὸν ϑάνατον, διελθόντος δ᾽ τ 

ὀλίγου χρόνου τελευτῆσαι. τὰ δὲ περὶ τὸν ᾿Ιταλὸν 
Εὐϑύνοον τοιαῦτά φασι γενέσϑαι. εἶναι μὲν γὰρ 

αὐτὸν ᾿Ηλυσίου πατρὸς Τεριναίου. τῶν ἕκεῖ πρώτου 

καὶ ἀρετῇ καὶ πλούτῳ καὶ δόξῃ. τελευτῆσαι δ᾽ ἐξα- 
πίνης αἰτίᾳ τινὶ ἀδήλῳ. τὸν οὖν ᾿Ηλύσιον εἰσελϑεῖν 
ὅπερ ἴσως κἂν ἄλλον εἰσῆλϑε, μήποτ᾽ εἴη φαρμάκοις 

Ο ἀπολωλώς" τοῦτον γὰρ εἶναι μόνον αὐτῷ ἐπ᾽ οὐσία 

Ἶ 

' 

20 

πολλῇ καὶ χρήμασιν. ἀποροῦντα δ᾽ ὅτῳ τρόπῳ βά- 

σανον λάβοι τούτων, ἀφικέσϑαι «ἐπί τε ψυχομαν- 
τεῖον, προϑυσάμενον δ᾽ ὡς νόμος ἐγκοιμᾶσϑαι καὶ 38 

ἰδεῖν ὄψιν τοιάνδε. δόξαι παραγενέσθαι τὸν πατέρα 

τὸν ἑαυτοῦ" ἰδόντα δὲ διεξέρχεσθϑαι πρὸς αὐτὸν περὶ 

2 Πίνδαρος) ΒΕΥΡΈ. 1 ». 814 18 πατρὸς 5011081: πα- 
τρὸς καὶ, αὰ886 46]. Η 
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τῆς τύχης τῆς κατὰ τὸν υἱόν, καὶ ἀντιβολεῖν τε καὶ 
δεῖσθαι συνεξευρεῖν τὸν αἴτιον τοῦ ϑανάτου. καὶ 
τὸν ᾿ ἐπὶ τούτῳ᾽ φάναι ἥκω. ἀλλὰ δέξαι παρὰ τοῦδ᾽ 
ἅ σοι φέρει. ἐκ γὰρ τούτων ἅπαντ᾽ εἴσῃ ὧν πέρι 
λυπῇ. εἶναι δ᾽ ὃν ἐσήμηνε νεανίσκον ἑπόμενον 
αὐτῷ. ἐμφερῆ τε τῷ υἱῷ καὶ τὰ τοῦ χρόνου τὲ καὶ 

τὰ τῆς ἡλικίας ἐγγύς. ἐρέσϑαι οὖν ὅστις εἴη. καὶ 
τὸν φάναι “δαίμων τοῦ υἱέος σου΄, καὶ οὕτω δὴ 

ὀρέξαι οἵ γραμματίδιον. ἀνειλήσαντα οὖν αὐτὸ ἰδεῖν 

ἐγγεγραμμένα τρία ταῦτα 

“ἦ που νηπιέῃσιν ἀλύουσιν φρένες ἀνδρῶν. 

Εὐϑύνοος κεῖται μοιριδίῳ ϑανάτῳ. 

οὐκ ἦν γὰρ ξώειν καλὸν αὐτῷ οὐδὲ γονεῦσι." 

τοιαῦτα δή σοι καὶ τὰ τῶν διηγημάτων τῶν παρὰ 

τοῖς ἀρχαίοις ἀναγεγραμμένων. 
15. Εἴ γε μὴν ὃ ϑάνατος τελεία τίς ἐστι φϑορὰ 

καὶ διάλυσις τοῦ τε σώματος καὶ τῆς ψυχῆς (τὸ 

τρίτον γὰρ ἦν τοῦτο τῆς Σωκρατικῆς εἰκασίας). οὐδ᾽ 

οὕτω κακόν ἐστιν᾽ ἀναισθησία γάρ τις κατ᾽ αὐτὸν 

γίγνεται καὶ πάσης ἀπαλλαγὴ λύπης καὶ φροντίδος. 
ὥσπερ γὰρ οὔτ᾽ ἀγαϑὸν ἡμῖν ἔπεστιν οὕτως οὐδὲ 
χακόν᾽ περὶ γὰρ τὸ ὃν καὶ τὸ ὑφεστηκὸς χκαϑάπερ 
τὸ ἀγαϑὸν πέφυχε γίγνεσϑαι., τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ 

τὸ κακόν περὶ δὲ τὸ μὴ ὃν ἀλλ᾽ ἠρμένον ἐκ τῶν 
2ῦ ὄντων οὐδέτερον τούτων ὑπάρχει. εἰς τὴν αὐτὴν 

οὖν τάξιν οἵ τελευτήσαντες καϑίστανται τῇ πρὸ τῆς 

11 ἦ που Ταμῖπ5: ἤρου νηπιέῃσιν ἁλύουσιν Ἡ: νήπιε 
ἠλύσιε 18 οὐκ ἦν γὰρ] οὐ γὰρ ἔην Η οὐδὲ Τυγπθθιιϑ: 
οὔτε 21 ὥσπερ γὰρ --- οὕτως οὐδὲ κακόν 48]. Η 
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“, 5 ΝΝ Ἂν “ . - 

-Ἐ γενέσεως. ὥσπερ οὖν οὐδὲν ἦν ἡμῖν πρὸ τῆς γενέ- 

σεως οὔτ᾽ ἀγαϑὸν οὔτε κακόν. οὕτως οὐδὲ μετὰ τὴν 

τελευτήν. χαὶ καϑάπερ τὰ πρὸ ἡμῶν οὐδὲν ἦν 
. ς - Ο, 5 «Δ Ἁ 2 ς -" ΦΧ ᾿" 

πρὸς ἡμᾶς, οὕτως οὐδὲ τὰ μεϑ' ἡμᾶς οὐδὲν ἔσται 
πρὸς ἡμᾶς" ὅ 

᾿ἄλγος᾽ γὰρ ὄντως “οὐδὲν ἅπτεται νεκροῦ." 

“τὸ γὰρ “μὴ γενέσθαι τῷ ϑανεῖν ἴσον λέγω.᾽ 
ς ε 3 Ἁ ’ ΄ 2 “- ; -Ὁ , ἡ γὰρ αὐτὴ κατάστασίς ἐστι τῇ πρὸ τῆς γενέσεως 
ς . ᾿ ΄ 9 2 “ ΑἹ Χ Ξ 

ἣ μετὰ τὴν τελευτήν. ἀλλ᾽ οἴει σὺ διαφορὰν εἶναι 
Α “, μ}} ΄ 9 , 2 Ἁ Α 

μὴ γενεσϑαι ἢ γενόμενον ἀπογενεσϑαι; εἰ μὴ καὶ τὸ 

τῆς οἰκίας καὶ τῆς ἐσθῆτος ἡμῶν μετὰ τὴν φϑορὰν 

ὑπολαμβάνεις τινὰ διαφορὰν εἶναι πρὸς τὸν ὃν οὐ- 

110 δέπω κατεσχευάσϑη χρόνον. εἰ δ᾽ ἐπὶ τούτων οὐδὲν 
ἔστι. δῆλον ὡς οὐδ᾽ ἐπὶ τοῦ ϑανάτου πρὸς τὴν πρὸ 

τῆς γενέσεως κατάστασιν ἔστι διαφορά. χάριεν γὰρ τ 

τὸ τοῦ ᾿“ρκεσιλάου “τοῦτο᾽ φησί “τὸ λεγόμενον 

χακὺὸν ὃ ϑάνατος μόνον τῶν ἄλλων τῶν νενομισμέ- 

νῶν κακῶν παρὸν μὲν οὐδένα πώποτ᾽ ἐλύπησεν. 
ἀπὸν δὲ καὶ προσδοκώμενον λυπεῖ. τῷ γὰρ ὄντι 
πολλοὶ διὰ τὴν οὐδένειαν καὶ τὴν πρὸς τὸν ϑάνα- 39 

τον διαβολὴν ἀποθνήσκουσιν. ἵνα μὴ ἀποϑάνωσι. 

καλῶς οὖν ὃ ᾿Επίχαρμος ᾿ συνεκρίϑη᾽ φησί “ καὶ διε- 
Β χρέϑη καὶ ἀπῆνϑεν ὅϑεν ἦνϑε πάλιν, γᾶ μὲν εἰς 

γᾶν. πνεῦμα δ᾽ ἄνω. τί τῶνδε χαλεπόν; οὐδὲ ἕν." 
ὁ Κρεσφόντης δέ που ὃ παρὰ τῷ Εὐριπίδῃ περὶ τοῦ 35 

Ἡρακλέους λέγων 

6 ἄλγος] Νάυοξκ. Ῥ. θά ἴ τὸ] ΕἘυτὶρ. Ττγοδά. 686 
10 μὴ γενέσϑαι ὟΥ: ἢ μὴ γενέσϑαι 15 γὰρ] δ᾽ οοπὶ. Η 
22 ᾿Επίχαρμος)] Μυ]Δοη. 1 Ῥ. 14 28 ἀπῆνϑεν --- ἦνϑε 
ΞΟΠ σου: ἀπῆλθεν --- ἦλϑε 256 Εὐριπίδῃ] Ναῦοκ. Ρ. 896 
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“εἰ μὲν γὰρ οἰκεῖ φησί νερτέρας ὑπὸ χϑονός 
ἐν τοῖσιν οὐκέτ᾽ οὖσιν. οὐδὲν ἂν σϑένοι᾽. 

τοῦτο μεταποιήδσας εἴποις ἄν 

“εἰ μὲν γὰρ οἰχεῖ νερτέρας ὑπὸ χϑονός 
ὅ ἐν τοῖσιν οὐκέτ᾽ οὖσιν, οὐδὲν ἂν πάϑοι᾽. 
γενναῖον δὲ καὶ τὸ “ακωνικόν 

“νῦν ἄμμες, πρόσϑ᾽ ἄλλοι ἐθάλεον, αὐτίκα δ᾽ 
: ἄλλοι. 

ὧν ἄμμες γενεὰν οὐκέτ᾽ ἐποψόμεϑα᾽ 
10 καὶ πάλιν 

“οὐ ϑάνον οὐ τὸ ζῆν ϑέμενοι καλὸν οὐδὲ τὸ Ο 
νήσκειν, 

ἀλλὰ τὸ ταῦτα καλῶς ἀμφότερ᾽ ἐχτελέσαι᾽. 
πάνυ δὲ καλῶς καὶ ὁ Εὐριπίδης ἐπὶ τῶν τὰς μακρὰς 

15 νοσηλείας ὑπομενόντων φησί 
“μισῶ δ᾽ ὅσοι χρήξζουσιν ἐκτείνειν βίον, 
βρωτοῖσι καὶ ποτοῖσι καὶ μαγεύμασι 
παρεχτρέποντες ὀχετὸν ὥστε μὴ ϑανεῖν. 

οὺς χρῆν, ἐπειδὰν μηδὲν ὠφελῶσι γῆν, 
20 ϑανόντας ἔρρειν κἀκποδὼν εἶναι νέοις." 

ἡ ὃὲ Μερόπη λόγους ἀνδρώδεις προφερομένη κινεῖ Ὁ 

τὰ ϑέατρα, λέγουσα τοιαῦτα 
“τεϑνᾶσι παῖδες οὐκ ἐμοὶ μόνῃ βροτῶν, 

οὐδ᾽ ἀνδρὸς ἐστερήμεϑ'᾽ ἀλλὰ μυρίαι 
8 τὸν αὐτὸν ἐξήντλησαν ὡς ἐγὼ βίον᾽. 

τούτοις γὰρ οἰχείως ἄν τις ταῦτα συνάψειξ 

ΤΠ θα ερν» ἘΠ Ὀϊπάοτῆ ἴεν ἀϑύληδθν ὁΕ; Βοιρκ. 8 Ρ. 663 
11 ΒΕ. 9: Ὁ. 516 14 Εὐριπίδης) ϑαρρ!. 1109 59 
Νδυοκ. Ρ. 896 
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ἱποῦ γὰρ τὰ σεμνὰ κεῖνα. ποῦ ὃὲ “υδίης 
μέγας δυνάστης Κροῖσος ἢ Ξέρξης βαρύν 

ξεύξας ϑαλάσσης αὐχέν᾽ ᾿Ελλησποντίας ; 

ἅπαντες “Ἧιδαν ἦλϑον καὶ “άϑας δόμους. 
τῶν χρημάτων ἅμα τοῖς σώμασι διαφϑαρέντων. 

16. Νὴ 4 ἀλλὰ τοὺς πολλοὺς κινεῖ πρὸς τὰ 

πένϑη καὶ τοὺς ϑρήνους ὃ ἄωρος ϑάνατος. ἀλλὰ 
καὶ οὗτος οὕτως ἐστὶν εὐπαραμύϑητος. ὥστε καὶ 

ὑπὸ τῶν τυχόντων ποιητῶν συνεωρᾶσϑαι καὶ τετυ- 

χηκέναι παραμυϑίας. ϑέασαι γὰρ οἷα περὶ τούτου 

φησὶ τῶν κωμικῶν τις πρὸς τὸν ἐπὶ τῷ ἀώρῳ λυ- 
πούμενον ϑανάτῳ 

εἶτ᾽ εἰ μὲν ἤδεις ὅττι τοῦτον τὸν βίον. 
ὃν οὐχ ἐβίωσε. ζῶν διευτύχησεν ἄν. 

ὁ ϑάνατος οὐχ εὔκαιρος" εἰ δ᾽ ἤνεγκεν αὖ 

οὗτος ὃ βίος τι τῶν ἀνηκέστων. ἴσως 
ὁ ϑάνατος αὐτὸς σοῦ γέγονεν εὐνούστεροςο. 

ἀδήλου οὖν ὄντος πότερον συμφερόντως ἀνεπαύσατο 

τὸν βίον ἐκλιπὼν καὶ μειζόνων ἀπολυϑεὶς κακῶν ἢ 
οὔ. χρὴ μὴ φέρειν οὕτω βαρέως ὡς ἀπολωλεχότας 
πόνϑ᾽ ὅσων φήϑημεν τεύξεσθαι παρ᾽ αὐτοῦ. οὐ 

φαύλως γὰρ ἂν δόξειεν ὃ παρὰ τῷ ποιητῇ Ζμφιά- 

ραος παραμυϑεῖσϑαι τὴν ᾿Ζρχεμόρου μητέρα δυόσχε- 

ραίνουσαν ὅτι νήπιος ὧν ὃ παῖς καὶ ἄγαν ἄωρος 

ἐτελεύτησε. φησὶ γὰρ οὕτως 

1 Βοῖρξκ. 8 ρ. 739 2 βαϑὺ ' .4 ἅπαντ᾽ ἐς --- ἦλϑε 
ΒΕΥΡΈΙαΒ “Διδαν Ἰάδτη: ἀΐδαν 18 Μοῖμδκ. ΤΥ Ρ. 669. 
Υ νην. ΟΟΟΧΙΥΤΗ ὅττι] διότι ἸΔΟΟῸΙ 1ὅ αὖ Η 11 ὁ 
ϑάνατος Νοζι γα οα8 

5 

10 

15 

ΝΥ ΘΝ. 

ε- ςρϑαον ὦ ἀλη δ τας ἐὰν κι... .λ.λ.βς 
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“ἔφυ μὲν οὐδεὶς ὅστις οὐ πονεῖ βροτῶν. 
ϑάπτει τὲ τέχνα χἄτερ᾽ αὖ κτᾶται νέα. 
αὐτός τε ϑνήσκει" καὶ τάδ᾽ ἄχϑονται βροτοί 
εἰς γῆν φέροντες γῆν. ἀναγκαίως δ᾽ ἔχει 

δ βίον ϑερίζειν ὥστε κάρπιμον στάχυν, 111 

καὶ τὸν μὲν εἶναι τὸν δὲ μή. τί ταῦτα δεῖ 
στένειν, ἅπερ δεῖ κατὰ φύσιν διεχπερᾶν;:; 

δεινὸν γὰρ οὐδὲν τῶν ἀναγκαίων βροτοῖς." 

11. Καϑόλου γὰρ χρὴ διανοεῖσθαι πάντα τινὰ 

τὸ χαὶ πρὸς αὑτὸν χαὶ πρὸς ἄλλον διεξιόντα μετὰ 

σπουδῆς ὡς οὐχ ὁ μακρότατος βίος ἄριστος ἀλλ᾽ ὃ 
σπουδαιότατος. οὐδὲ γὰρ ὁ πλεῖστα κιϑαρῳδήσας ἢ 

ῥητορεύσας ἢ κυβερνήσας ἀλλ᾽ ὃ καλῶς ἐπαινεῖται. 

τὸ γὰρ καλὸν οὐκ ἐν μήκει χρόνου ϑετέον. ἀλλ᾽ ἐν 

15 ἀρετῇ καὶ τῇ καιρίῳ συμμετρίᾳ᾽ τοῦτο γὰρ εὔδαιμον 

καὶ ϑεοφιλὲς εἶναι νενόμισται. διὰ τοῦτο γοῦν τοὺς 

ὑπεροχωτάτους τῶν ἡρώων καὶ φύντας ἀπὸ ϑεῶν 
πρὸ γήρως ἐκλιπόντας τὸν βίον οἱ ποιηταὶ παρέδο- 
σαν ἡμῖν, ὥσπερ κἀκεῖνον 

20 “ὃν περὶ κῆρι φίλει Ζεύς τ᾽ αἰγέοχος καὶ ᾽4πόλ- 
λῶν 

παντοίην φιλότητ᾽., οὐδ᾽ ἵκετο γήραος οὐδόν᾽. 

τὴν γὰρ εὐκαιρίαν μᾶλλον, οὐ τὴν εὐγηρίαν παν- 

ταχῆ ϑεωροῦμεν πρωτεύουσαν. καὶ γὰρ φυτῶν ἄριστα 

2ὅ τὰ πλείστας καρπῶν ἐν βραχεῖ φορὰς ποιούμενα, 

καὶ ξῴων ἀφ᾽ ὧν ἐν οὐ πολλῷ χρόνῳ πολλὴν πρὸς 

1 Ναυοῖϊ.. Ρ. 468 4 γῆν ἀναγκαίως δ᾽ ατοίϊυ8: τὴν 
δ᾽ ἀναγκαίως 10 αὑτὸν 5οΥ1ρ81: αὐτὸν 20 Ηομπιου. ὁ 34 
Ὁ πλείστας --- φορὰς] πλείστην --- φορὰν Η 

Β 
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τὸν βίον ὠφέλειαν ἔχομεν. τό τὲ πολὺ δήπουϑεν 

ἢ μικρὸν οὐδὲν διαφέρειν δοκεῖ πρὸς τὸν ἄπειρον 

ἀφορῶσιν αἰῶνα. τὰ γὰρ χίλια χαὶ τὰ μύρια κατὰ 
Σιμωνίδην ἔτη στιγμή τίς ἐστιν ἀόριστος. μᾶλλον 

δὲ μόριόν τι βραχύτατον στιγμῆς. ἐπεὶ καὶ τῶν ὅ 

ξώων ἐχείνων. ἅπερ ἱστοροῦσι περὶ τὸν Πόντον 

γιγνόμενα τὴν ζωὴν ἔχειν ἡμερησίαν, ξἕωϑεν μὲν 

γεννώμενα, μέσης δ᾽ ἡμέρας ἀκμάξοντα. δείλης δὲ 

γηρῶντα καὶ τελειοῦντα τὸ ζῆν, οὐχὶ κἀκείνων ἦν 
ἂν τὸ καϑ' ἡμᾶς πάϑος τοῦτο, εἴπερ ψυχή τις ἀν- 1ὸ 

ϑρωπίνη καὶ λογισμὸς ἑκάστοις ἐνῆν, καὶ ταὐτὰ 

Ὁ δήπου γ᾽ ἂν συνέπιπτεν. ὥστε τὰ πρὸ μέσης τῆς 
ἡμέρας ἐκλείποντα ϑρήνους παρέχειν καὶ δάκρυα. τὰ 

δὲ διημερεύσαντα πάντως ἂν εὐδαιμονίζεσϑαι; μέτρον 
γὰρ τοῦ βίου τὸ καλόν, οὐ τὸ τοῦ χρόνου μῆκος. 15 

18. Ματαίους γὰρ καὶ πολλῆς εὐηϑείας ἡγη- 

τέον εἶναι τὰς τοιαύτας ἐκφωνήσεις “ἀλλ᾽ οὐκ ἔδει 

νέον ὄντα ἀναρπαγῆναι᾽. τίᾳ γὰρ ἂν εἴποι ὡς ἔδει; 

πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα ἐφ’ ὧν ἄν τις εἴποι ὡς “οὐκ 

ἔδει πραχϑῆναι᾽ πέπρακται καὶ πράττεται καὶ πρα- 30 

Ε χϑήσεται πολλάκις: οὐ γὰρ νομοϑετήσοντες πάρεσμεν 

εἰς τὸν βίον. ἀλλὰ πεισόμενοι τοῖς διατεταγμένοις 

ὑπὸ τῶν τὰ ὅλα πρυτανευόντων ϑεῶν καὶ τοῖς τῆς 

εἱμαρμένης καὶ προνοίας ϑεσμοῖς. 

19. Τί δ᾽; οἱ πενθοῦντες τοὺς οὕτως ἀποϑανόν- 35 
τας ἑαυτῶν ἕνεχα πενϑθοῦσιν ἢ τῶν κατοιχομένων; 
εἰ μὲν οὖν ἑαυτῶν, ὅτι τῆς ἀπὸ τῶν τεϑνεώτων ἣδο- 

14 πάντως ἂν) πάντως Η 
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νῆς ἢ χρείας ἢ γηροβοσκίας ἐστερήϑησαν, φίλαυτος 

ἡ τῆς λύπης πρόφασις" οὐ γὰρ ἐκείνους ποϑοῦντες 
3 Ἀ ΑΥ » 2 3 -» 2 , 7 ᾿ " δ 

ἀλλὰ τὰς ἀπ᾿ αὐτῶν ὠφελείας φανήσονται. εἰ δὲ 

τῶν τεϑνεώτων ἕνεκα πενϑοῦσιν. ἐπιστήσαντες ὅτι 
3 3 ἣ - , “ 3 Ἄ ἐν οὐδενὶ κακῷ τυγχάνουσιν ὄντες, ἀπαλλαγήσονται 

τῆς λύπης, ἀρχαίῳ καὶ σοφῷ πεισϑέντες λόγῳ τῷ 
παραινοῦντι τὰ μὲν ἀγαϑὰ ποιεῖν ὡς μέγιστα. τὰ 

δὲ κακὰ συστέλλειν καὶ ταπεινοῦν. εἰ μὲν οὖν τὸ 

πένϑος ἐστὶν ἀγαϑόν. δεῖ ποιεῖν αὐτὸ ὡς πλεῖστον 

καὶ μέγιστον εἰ δ᾽. ὥσπερ ἡ ἀλήϑεια ἔχει. κακὸν 
αὐτὸ ὁμολογοῦμεν εἶναι. συστέλλειν καὶ ποιεῖν ὡς 

ἐλάχιστον καὶ ἐξαλείφειν εἰς τὸ δυνατόν. ὡς δὲ 

τοῦτο ῥάδιον, καταφανὲς ἐκ τῆς τοιαύτης παραμυ- 
ϑίας. φασὶ γάρ τινα τῶν ἀρχαίων φιλοσόφων εἶσι- 

όντα πρὺς ᾿Δἀρσινόην τὴν βασίλισσαν πενϑοῦσαν τὸν 112 

υἱὸν τοιούτῳ χρήσασϑαι λόγῳ, φάμενον ὅτι καϑ' ὃν 

χρόνον ὃ Ζεὺς ἔνεμε τοῖς δαίμοσι τὰς τιμάς, οὐκ 

ἔτυχε παρὺν τὸ Πένθος. ἤδη δὲ νενεμημένων ἦλϑεν 

ὕστερον. τὸν οὖν 4ία. ὡς ἠξίου καὶ αὑτῷ τιμὴν 
δοϑῆναι. ἀποροῦντα διὰ τὸ ἤδη κατηναλῶσϑαι πά- 

σας τοῖς ἄλλοις. ταύτην αὐτῷ δοῦναι τὴν ἐπὶ τοῖς 

τελευτήσασι γιγνομένην, οἷον δάκρυα καὶ λύπας. 

ὥσπερ οὖν τοὺς ἄλλους δαίμονας, ὑφ᾽ ὧν τιμῶνται, 
τούτους ἀγαπᾶν, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τὸ Πένϑοο. 

“ἐὰν μὲν οὖν αὐτὸ ἀτιμάσῃς, ὦ γύναι. οὐ προσ- 
ελεύσεταί σοι ἐὰν δὲ τιμᾶται ὑπὸ σοῦ ἐπιμελῶς 
ταῖς δοϑείσαις αὐτῷ τιμαῖς, λύπαις καὶ ϑρήνοις, 

ἀγαπήσει σὲ καὶ ἀεί τί σοι παρέσται τοιοῦτον ἐφ᾽ 
ᾧ τιμηϑήσεται συνεχῶς ὑπὸ σοῦ. ϑαυμασίως δὴ 

ῬΙαΐξατομὶ Μοσϑιΐα. ὙΟ]. 1. 18 
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φαίνεται τῷ λόγῳ πείσας οὗτος παρελέσϑαι τῆς ἀν- 

ϑροώπου τὸ πένϑος καὶ τοὺς ϑρήνους. 
20. Τὸ δ᾽ ὅλον εἴποι τις ἂν πρὸς τὸν πενθοῦντα 

ἱπότερα παύσῃ ποτὲ δυσφορῶν ἢ ἀεὶ δεῖν οἰήσῃ 
λυπεῖσθαι καὶ παρ᾽ ὅλον τὸν βίον; εἰ μὲν γὰρ ἀεὶ ὅ 
μενεῖς ἐπὶ τῇ δυσπαϑείᾳ ταύτῃ. τελείαν ἀϑλιότητα 
σεαυτῷ παρέξεις καὶ πιχροτάτην κακοδαιμονίαν διὰ 

ψυχῆς ἀγέννειαν καὶ μαλακίαν" εἰ δὲ μεταϑήσῃ ποτέ. 

τί οὐκ ἤδη μετατίϑεσαι καὶ σεαυτὸν ἀνέλκεις ἐκ τῆς 

Ο 

ἀτυχίας; οἷς γὰρ λόγοις τοῦ χρόνου προϊόντος χρη- 1Ὁ 

σάμενος ἀπολυϑήσῃ. τούτοις νῦν προσσχὼν ἀπαλ- 

λάγηϑι τῆς κακουχίας" καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν σωματικῶν 
παϑημάτων ἡ ταχίστη τῆς ἀπαλλαγῆς ὁδὸς ἀμείνων. 

ὃ οὖν μέλλεις τῷ χρόνῳ χαρίζεσϑαι, τοῦτο τῷ 

λόγῳ χάρισαι καὶ τῇ παιδείᾳ, καὶ σεαυτὸν ἔκλυσαι τ 

τῶν καχῶν. 

21. “᾽4λλ᾽ οὐ γὰρ ἤλπιζον φησί ἱταῦτα πείσε- 

Ὁ σϑαι. οὐδὲ προσεδόκων. ἀλλ᾽ ἐχρῆν σε προσδοχᾶν 
χαὶ προκατακεχρικέναι τῶν ἀνθρωπείων τὴν ἀδηλό- 

τητὰα καὶ οὐδένειαν. χαὶ οὐκ ἂν νῦν ἀπαράσκευος 90 

ὥσπερ ὑπὸ πολεμίων ἐξαίφνης ἐπελϑόντων ἐλήφϑης. 
καλῶς γὰρ ὃ παρὰ τῷ Εὐριπίδῃ Θησεὺς παρεσκευάσϑαι 

φαίνεται πρὸς τὰ τοιαῦτα᾽ ἐκεῖνος γάρ φησιν 

“ἐγὼ δὲ τοῦτο παρὰ σοφοῦ τινος μαϑών 
εἰς φροντίδας νοῦν συμφοράς τ᾿ ἐβαλλόμην, 5 

φυγάς τ᾽ ἐμαυτῷ προστιϑεὶς πάτρας ἐμῆς 

ϑανάτους τ᾽ ἀώρους καὶ κακῶν ἄλλας ὁδούς, 

Ὁ» 

22 Εὐριπίδῃ) Νάυοκ. Ρ. 381 2ὅ νοῦν (ΔΊοπι5 το]. ὅ 
Ῥ. 161 Ομαγσί.: εἰς τ᾽ τάθτῃ 
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ἵν εἴ τι πάσχοιμ᾽ ὧν ἐδόξαζον φρενί, 
μή μοι νεωρὲς προσπεσὸν μᾶλλον δάκοι᾽. 

οἱ δ᾽ ἀγεννέστεροι καὶ ἀνασκήτως διακείμενοι οὐδ᾽ 
ἀναστροφὴν ἐνίοτε λαμβάνουσι πρὸς τὸ βουλεύσασϑαί 
τι τῶν εὐσχημόνων καὶ συμφερόντων, ἀλλ᾽ ἐχτρέ- 
πονται πρὸς τὰς ἐσχάτας ταλαιπωρίας, τὸ μηδὲν 

αἴτιον σῶμα τιμωρούμενοι καὶ τὰ μὴ νοσοῦντα κατὰ 

τὸν ᾿4χαιὸν συναλγεῖν ἀναγκάξοντες. 

29, Ζιὸ καὶ πάνυ καλῶς ὃ Πλάτων ἔοικε παραι- 

νεῖν ἐν ἱταῖς᾽ τοιαύταις συμφοραῖς ἡσυχίαν ἔχειν, 

ὡς οὔτε δήλου ὄντος τοῦ κακοῦ καὶ τοῦ ἀγαϑοῦ. 

οὔτ᾽ εἰς τὸ πρόσϑεν οὐδὲν προβαῖνον τῷ χαλεπῶς 

φέροντι" ἐμποδὼν γὰρ γίγνεσθαι τὸ λυπεῖσθαι τῷ 

βουλεύεσϑαι περὶ τοῦ γεγονότος καὶ ὥσπερ ἐν πτώ- 

σει κύβων πρὸς τὰ πεπτωκότα τίϑεσϑαι τὰ ἑαυτοῦ 

πράγματα. ὕπῃ λόγος αἱρεῖ βέλτιστ᾽ ἂν ἔχειν. οὐ 

δεῖν οὖν προσπταίσαντας καϑάπερ παῖδας ἐχομένους 

τοῦ πληγέντος βοᾶν. ἀλλ᾽ ἐϑίξειν τὴν ψυχὴν ὅτι 

τάχιστα γίγνεσθαι περὶ τὸ ἰᾶσθαί τε καὶ ἐπανορ- 

ϑοῦν τὸ πεσόν τε καὶ νοσῆσαν, ἰατρικῇ ϑρηνῳδίαν 

ἀφανίζοντας. τὸν τῶν “υκίων νομοϑέτην φασὶ 
προστάξαι τοῖς αὑτοῦ πολίταις. ἐπὰν πενϑῶσι, γυ- 

ναικξίαν ἀμφιασαμένους ἐσϑῆτα πενϑεῖν, ἐμφαίνειν 

ουληϑέντα ὅτι γυναικῶδες τὸ πάϑος καὶ οὐχ ὧρ-118 ῆ 7 χ αθ 
μόττον ἀνδράσι κοσμίοις καὶ παιδείας ἐλευϑερίου 

2 νεωρὲς Μυδβρογδνίαβ: νεαρὸν δάκοι ΟδΊθητιΒ νο]. ὅ 
Ῥ. 151 Οματῦ.: δάκῃ 8 ᾿Δχαιὸν] Νάυοκ. ν. ὅ8 17 9. Πλά- 
των) Βδρ. Ρ. 604 Ὁ 10 βέλτιστ᾽ ἂν ΡΙαἴο: βέλτιστα 
Ὁ ἐλευϑερίου Ηδνἐ]ππι5: ἐλευϑέρου 

185 

Ε 

" 
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μεταπεποιημένοις. ϑῆλυ γὰρ ὄντως καὶ ἀσϑενὲς 

χαὶ ἀγεννὲς τὸ πενϑεῖν᾽ γυναῖκες γὰρ ἀνδρῶν εἰσι 

φιλοπενϑέστεραι καὶ οἷ βάρβαροι τῶν “Ελλήνων καὶ 
οὗ χείρους ἄνδρες τῶν ἀμεινόνων. καὶ αὐτῶν δὲ τῶν 
βαρβάρων οὐχ οἵ γενναιότατοι Κελτοὶ καὶ Γαλάται ὅ 

καὶ πάντες οἵ φρονήματος ἀνδρειοτέρου πεφυκότες 

ἔμπλεοι, μᾶλλον δ᾽. εἴπερ ἄρα. Δ ἰγύπτιοί τε καὶ 

Σύροι καὶ “υδοὶ καὶ πάντες ὅσοι τούτοις παρα- 

Β πλήσιοι. τούτων γὰρ τοὺς μὲν εἰς βόϑρους τινὰς 

καταδύντας ἱστοροῦσιν ἐπὶ πλείους ἡμέρας μένειν. τὸ 

μηδὲ τὸ τοῦ ἡλίου φῶς ὁρᾶν βουλομένους, ἐπειδὴ 

καὶ ὃ τετελευτηκὼς ἀπεστέρηται τούτου. Ἴων γοῦν 

ὁ τραγικὸς ποιητής. οὐκ ἀνήκοος ὧν τῆς τούτων 

εὐηϑείας. πεποίηκέ τινα λέγουσαν 

᾿ἐξῆλϑον ὑμῶν ἱκέτις ἡβώντων τροφός 15 

παίδων. βόϑρους λιποῦσα πενϑητηρίους. 

τινὲς δὲ τῶν βαρβάρων καὶ μέρη τοῦ σώματος ἀπο- 

τέμνουσι. ῥῖνας καὶ ὦτα καὶ τὸ ἄλλο σῶμα καται- 

κίξζοντες. δοκοῦντές τι χαρίζεσϑαι τοῖς τετελευτηκό- 

σιν ἀπαρτώμενοι τῆς κατὰ φύσιν ἐν τοῖς τοιούτοις 30 
μετριοπαϑείας. 

σ 28. ᾿Δλλὰ νὴ Δία τινὲς ὑποτυγχάνοντες οὐκ ἐπὶ 
παντὶ ϑανάτῳ τὰ πένϑη δεῖν οἴονται γίγνεσϑαι, 

ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῖς ἀώροις, διὰ τὸ μηδενὸς τετυχηκέναι 

τῶν ἐν τῷ βίῳ νενομισμένων ἀγαθῶν, οἷον γάμου 35 

παιδείας τελειότητος πολιτείας ἀρχῶν (ταῦτα γὰρ 

εἶναι τὰ λυποῦντα μάλιστα τοὺς ἐπὶ τοῖς ἀώροις 

ἀτυχοῦντας, διὰ τὸ ἀφῃρῆσϑαι πρὸ τοῦ δέοντος τῆς 

12 Ἴων] Νδποκ. Ρ. ὅτθ 
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ἐλπίδος). ἀγνοοῦντες ὅτι ὃ ἄωρος ϑάνατος ὡς πρὸς 

τὴν τῶν ἀνθρώπων φύσιν οὐδὲν διαφέρει. καϑάπερ 
γὰρ τῆς εἰς κοινὴν πατρίδα πορείας προκειμένης πᾶ- 

σιν ἀναγκαίας καὶ ἀπαραιτήτου οἱ μὲν προπορεύονται 
οἱ δ᾽ ἐπακολουϑοῦσι. πάντες δ᾽ ἐπὶ ταὐτὸν ἔρχονται. 
τὸν αὐτὸν τρόπον τῶν εἰς τὸ χρεὼν ὁδευόντων οὐδὲν 

πλέον ἔχοντες τυγχάνουσιν οἵ βραδύτερον ἀφικνού- 

μενοι τῶν ϑᾶττον παραγιγνομένων. εἴ γε μὴν ὃ 

ἄωρος ϑάνατος χακόν ἐστιν, ἀωρότατος ἂν εἴη ὃ 

τῶν νηπίων καὶ παίδων καὶ ἔτι μᾶλλον ὃ τῶν ἄρτι 

γεγονότων. ἀλλὰ τοὺς τούτων ϑανάτους ῥαδίως 

φέρομεν καὶ εὐθύμως. τοὺς δὲ τῶν ἤδη προβεβηκό- 

τῶν δυσχερῶς καὶ πενθικῶς διὰ τὸν ἐκ ματαίων 
ἐλπίδων ἀναπλασμόν. ἤδη νομιζόντων ἡμῶν βεβαίαν 

ἔχειν τὴν τῶν τηλικούτων διαμονήν. εἰ δ᾽ ὃ τῆς 

ξωῆς τῶν ἀνθρώπων χρόνος εἰκοσαἕτης ἦν. τὸν πεν- 

τεκαιδεκαἕτη ἀπογενόμενον ἐνομίζομεν ἂν μηκέτ᾽ ἄω- 
ρον τελευτᾶν ἀλλ᾽ ἤδη μέτρον ἡλικίας ἔχοντα ἱκανόν" 

τὸν δὲ τὴν τῶν εἴχοσιν ἐτῶν προϑεσμίαν ἐχπληρώ- 

σαντα ἢ τὸν ἐγγὺς γενόμενον τοῦ τῶν εἴκοσιν ἐτῶν 

ἀριϑμοῦ πάντως ἂν ἐμακαρίζομεν ὡς εὐδαιμονέστα- 

τον χαὶ τελειότατον διαπεράσαντα βίον. εἰ δὲ δια- 

κοσίων ἐτῶν ἦν. τὸν ἕχατὸν ἐτῶν τελευτήσαντα 

πάντως ἂν ἄωρον νομίζοντες εἶναι πρὸς ὀδυρμοὺς 

καὶ ϑρήνους ἐτραπόμεϑα. 
94, Ζ4ῆλον οὖν ὅτι καὶ ὁ λεγόμενος ἄωρος ϑά- 

νατος εὐπαραμύϑητός ἐστι διά τε ταῦτα καὶ τὰ 
προειρημένα ἐν τοῖς ἔμπροσθεν. μεῖον γὰρ ὄντως 

10 καὶ παίδων 46]. Η 
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Ε ἐδάκρυσε Τρωίλος ἢ Πρίαμος, κἂν Πρίαμος αὐτός, 
3 ΄ "2 2 Ζ 2 - - 

εἰ προετελεύτησεν ἔτ ἀκμαζούσης αὐτῷ τῆς βασι- 

λείας καὶ τῆς τοσαύτης τύχης ἣν ἐθρήνει. οἷα γοῦν 
" Χ τὴ - Υ ᾿ δι [χ2 Ξ- 

πρὺς τὸν ἑαυτοῦ διελέχϑη υἱὸν “ἔχτορα. παραινῶν 
9 " 3 Ν Ὁ }: Ἁ 2 ᾿ , 3 

ἀναχωρεῖν ἀπὸ τῆς πρὸς τὸν ᾿Δ4χιλλέα μάχης, ἕν 5 

οἷς φησιν 

114 

“ἀλλ᾽ εἰσέρχεο τεῖχος. ἐμὸν τέχος. ὄφρα σαώσῃς 

Τρῶας καὶ Τρωάς. μηδὲ μέγα κῦδος ὀρέξῃς 

Πηλείδῃ. αὐτὸς δὲ φίλης αἰῶνος ἀμερϑῆς 
Χ 3. οὐ δΝἮ Χ δ 2 ’ ᾿. δα 

πρὺς δ΄ ἐμὲ τὸν δύστηνον ἔτι φρονέοντ᾽ ἐλέησον. 
ΝΑ, Ω’ “τ Χ , ΘΟ Ν ’ 

δύσμορον, ὅν ῥὰ πατὴρ Κρονίδης ἐπὶ γήραος 

οὐδῶ 

αἴσῃ ἐν ἀργαλέῃ φϑίσει, κακὰ πόλλ᾽ ἐπιδόντα, 
υἱάς τ᾽ ὀλλυμένους. ἕλκηϑείσας τε ϑύγατρας, 

καὶ ϑαλάμους κεραϊξζομένους. καὶ νήπια τέκνα 

βαλλόμενα ποτὶ γαίῃ. ἐν αἰνῇ δηιοτῆτι. 

ἑλκομένας τε νυοὺς ὀλοῇς ὑπὸ χερσὶν ᾿4χαιῶν. 

αὐτὸν δ᾽ ἂν πύματόν μὲ κύνες πρώτῃσι ϑύρῃσι 
- Ἁ 2 “ 9 ’ , 9 , - 

ὠμησταὶ ἐρύουσιν, ἐπεί κέ τις ὀξέι χαλκῷ 

τύψας ἠὲ βαλὼν ῥεϑέων ἐκ ϑυμὸν ἕληται. 
2 5 Ὃ’ Ἁ , ΙΑ ΄ Δ. 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ πολιόν τὲ χάρη πολιόν τε γένειον 

αἰδῶ τ᾽ αἰσχύνωσι κύνες χταμένοιο γέροντος. 

τοῦτο δὴ οἴχτιστον πέλεται δειλοῖσι βροτοῖσιν. 
ΞΘ 6 ΄ Ξ Ν δος Ἄρεσα 2 Ν , [κι 

ἢ ῥ᾽ ὃ γέρων᾽ πολιὰς δ᾽ ἄρ΄ ἀνὰ τρίχας ἕλκετο 

χερσί, 
τίλλων ἐκ κεφαλῆς. οὐδ᾽ Ἕχτοορι ϑυμὸν ἔπειϑεν.ἢ 

1 κἂν Πρίαμος δ α1α]. Αὐαϊύαν μεῖον ἐδάκρυσεν 8 
Τρωάς Ποιηον. Χὶ ὅδ: τρωϊάδας 19 ἐρύουσιν ἰάθη: ἐρύω- 
σιν αὖ ἐρύσωσιν Υ5. 24---26 46]. Η 

το 

18 

20 

25 
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ὄντων οὖν σοι παμπόλλων παραδειγμάτων περὶ τού- 

τῶν ἐννοήϑητι τὸν ϑάνατον οὐκ ὀλίγους ἀπαλλάτ- 

τειν μεγάλων καὶ χαλεπῶν κακῶν, ὧν. εἰ ἐπεβίωσαν,. 

πάντως ἂν ἐπειράϑησαν. ἃ φειδόμενος τῆς τοῦ Ο 

ὅ λόγου συμμετρίας παρέλιπον, ἀρκεσϑεὶς τοῖς εἰρη- 

μένοις πρὸς τὸ μὴ δεῖν πέρα τοῦ φυσικοῦ καὶ με- 

τρίου πρὸς ἄπρακτα πένϑη καὶ ϑρήνους ἀγεννεῖς 

ἐχτρέπεσϑαι. 
20. Τὺ γὰρ μὴ δι᾽ αὑτὸν κακῶς πράττειν ὃ μὲν 

10 Κράντωρ φησὶν οὐ μικρὸν εἶναι κούφισμα πρὸς τὰς 

τύχας. ἐγὼ δ᾽ ἃν εἴποιμι φάρμακον ἀλυπίας εἶναι 
μέγιστον. τὸ δὲ φιλεῖν τὸν μεταλλάξαντα καὶ στέρ- 

γειν οὐκ ἐν τῷ λυπεῖν ἑαυτούς ἐστιν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ 
τὸν ἀγαπώμενον ὠφελεῖν" ὠφέλεια δ᾽ ἐστὶ τοῖς ἀφῃ- 

τι ρημένοις ἡ διὰ τῆς ἀγαϑῆς μνήμης τιμή. οὐδεὶς Ὁ 
Ἀ 3 Χ ,Ψ᾿ ΄ὔ 3 Ἄ ἀδΑ " ᾽ 

γὰρ ἀγαϑὺὸς ἄξιος ϑρήνων ἀλλ᾽ ὕμνων καὶ παιάνων. 

οὐδὲ πένϑους ἀλλὰ μνήμης εὐκλεοῦς, οὐδὲ δακρύων 
2 , 3 ἃ ΄ 3 -"- “ Ἂς ἐα δ᾽ ἐπωδύνων ἀλλ᾽ ἐτείων ἀπαρχῶν. εἴ γ᾽ ὁ μετηλλαχὼς 

ϑειότερόν τινα βίον μετείληφεν, ἀπαλλαγεὶς τῆς τοῦ 

50 σώματος λατρείας καὶ τῶν ἀτρύτων τούτων φρον- 

τίδων τὲ καὶ συμφορῶν, ἃς ἀνάγκη τοὺς εἰληχότας 
" Ἂ , [υ , Ο μ᾽ Ε] , δ 

τὸν ϑνητὸν βίον ὑπομένειν. ἕως ἂν ἐχπλήσωσι τὸν 

ἐπικλωσθϑέντα τῆς ζωῆς βίον. ὃν ἔδωκεν ἡμῖν ἡ 
4 2 2 Οὴ Ἁ ΄ 3 Ἁ 3 δ 

φύσις οὐλ εἰς ἅπαντα τὸν χρόνον, ἀλλὰ καϑ' ἕχα- 

δ στον ἀπένειμε τὸν μερισϑέντα κατὰ τοὺς τῆς εἷμαρ- 
μένης νόμους. 

6 καὶ μετρίου] μέτρου Η 10 Κράντωρ) Μυ]] 80}. 8 
Ῥ. 149 16 παιάνων ΤιΘηηθρῖι5: ἐπαίνων 18 ἐτείων 
Τοῦρῖπβ: ἀστείων 28 βίον) μίτον Η 
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Ἐ 26. Διὸ τοὺς εὖ φρονοῦντας ἐπὶ τοῖς ἀποϑνή- 
σκουσιν οὐ χρὴ πέρα τοῦ φυσικοῦ καὶ μετρίου τῆς 

περὶ τὴν τύχην λύπης εἰς ἄπραχτα καὶ βαρβαρικὰ 

πένϑη παρεκτρέπεσϑαι καὶ τοῦϑ'᾽ ὅπερ πολλοῖς ἤδη 
συνέβη περιμένειν, ὥστε πρὶν ἀπώσασϑαι τὰ πένϑη ὅ 

κακουχουμένους τελευτῆσαι τὸν βίον καὶ ἐν τοῖς πεν- 

ϑίμοις τῆς κακοδαίμονος ταφῆς μεταλαβεῖν. ἅμα τῶν 

τε ἀνιαρῶν καὶ τῶν ἐκ τῆς ἀλογιστίας κακῶν συγκχὴς 

δευομένων αὐτοῖς. ὥστ᾽ ἐπιφϑέγξασϑαι τὸ Ὁμηρικόν 

᾿μυρομένοισι δὲ τοῖσι μέλας ἐπὶ ἕσπερος ἦλθε. τ10 
διὸ χαὶ πολλάκις αὑτοῖς προσδιαλέγεσϑαι χρή “τί 

Ε δέ; παυσόμεϑά ποτε λυπούμενοι ἢ ἀκαταπαύστῳ συμ- 

φορᾷ συνεσόμεϑα μέχρι παντὸς τοῦ βίου: τὸ γὰρ 

δὴ ἀτελεύτητον νομίζειν τὸ πένϑος ἀνοίας ἐστὶν 

ἐσχάτης. καίτοι γ᾽ ὁρῶντας ὡς καὶ οἵ βαρυλυπότατοι 18 

καὶ πολυπενϑέστατοι πραύτατοι γίγνονται πολλάκις 

ὑπὸ τοῦ χρόνου. καὶ ἐν οἷς ἐδυσχέραινον σφόδρα 

μνήμασιν ἀνοιμώξοντες καὶ στερνοτυπούμενον λαμ- 

πρὰς εὐωχίας συνίστανται μετὰ μουσουργῶν καὶ τῆς 

ἄλλης διαχύσεως. μεμηνότος οὖν ἐστι τὸ οὕτως 30 

11 ὑπολαμβάνειν παράμονον ἕξειν τὸ πένϑος. ἀλλ᾽ εἰ 
λογίζοινϑ᾽ ὅτι παύσεταί τινος γενομένου, προδανα- 

λογίσαιντ᾽ ἂν χρόνου δηλαδή τι ποιήσαντος" τὸ μὲν 

γὰρ γεγενημένον οὐδὲ ϑεῷ δυνατόν ἐστι ποιῆσαι 

ἀγένητον. οὐκοῦν τὸ νῦν παρ᾽ ἐλπίδα συμβεβηκὸς 3 

καὶ παρὰ τὴν ἡμετέραν δόξαν ἔδειξε τὸ εἰωθὸς περὶ 

πολλοὺς γίγνεσθαι δι᾿ αὐτῶν τῶν ἔργων. τί οὖν; 

8 τύχην ὟΝ: ψυχὴν 10 μυρομένοισι)] Ψ 109. α 428. 
σ 80 28 τὸ μὲν] τὸ Η 21 αὐτῶν τῶν] τῶν αὐτῶν ὃ 
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ἂρά γ᾽ ἡμεῖς τοῦτο διὰ τοῦ λόγου μαϑεῖν οὐ δυνά- 

μεϑα οὐδ᾽ ἐπιλογίσασϑαι. ὅτι ᾿ πλείη μὲν γαῖα κακῶν 

πλείη δὲ ϑάλασσα᾽ καὶ τὰ 
“τοιάδε ϑνητοῖσι κακὰ κακῶν 

ἀμφί τε κῆρες εἰλεῦνται. κενεὴ δ᾽ εἴσδυσις οὐδ᾽ 
αἰϑέρι;:" 

21. Πολλοῖς γὰρ καὶ σοφοῖς ἀνδράσιν. ὥς φησι 

Κράντωρ. οὐ νῦν ἀλλὰ πάλαι κέχλαυσται τἀνθϑρώ- 

πινα. τιμωρίαν ἡγουμένοις εἶναι τὸν βίον καὶ ἀρχὴν 

τὸ γενέσϑαι ἄνθρωπον συμφορὰν τὴν μεγίστην." 

τοῦτο δέ φησιν ᾿Αριστοτέλης καὶ τὸν Σειληνὸν συλ- 
ληφϑέντα τῷ Μίδᾳ ἀποφήνασϑαι. βέλτιον δ᾽ αὐτὰς 
τὰς τοῦ φιλοσόφου λέξεις παραϑέσϑαι. φησὶ δὴ ἐν 

τῷ Εὐδήμῳ ἐπιγραφομένῳ ἢ Περὶ ψυχῆς ταυτί. 

“διόπερ. ὦ κράτιστε πάντων καὶ μακαριστύτατε. 
πρὸς τῷ μακαρίους καὶ εὐδαίμονας εἶναι τοὺς τετε- 

λευτηχότας νομίζειν καὶ τὸ ψεύσασϑαί τι κατ᾽ αὐ- 

τῶν καὶ τὸ βλασφημεῖν οὐχ ὅσιον ὡς κατὰ βελτιό- 

νῶν ἡγούμεθα καὶ κρειττόνων ἤδη γεγονότων. καὶ 

ταῦϑ'᾽ οὕτως ἀρχαῖα καὶ παλαιὰ παρ᾽ ἡμῖν, ὥστε τὸ 
παρόπαν οὐδεὶς οἶδεν οὔτε τοῦ χρόνου τὴν ἀρχὴν 

οὔτε τὸν ϑέντα πρῶτον, ἀλλὰ τὸν ἄπειρον αἰῶνα 
διατελεῖ νενομισμένα. πρὸς δὲ δὴ τούτοις διὰ στό- 

ματος ὃν τοῖς ἀνθρώποις ὁρᾷς καὶ ἐκ πολλῶν ἐτῶν 

περιφέρεται ϑρυλούμενον.᾽ “τί τοῦτ᾽ : ἔφη. κἀκεῖνος 

2 πλείη] Ἠδβιοα. ΟΠ 101 4 Βεοιρκ. 8 Ρ. 689 8 
Κράντωρ Μυ]]Δοη. 8 Ρ. 149 19 ἡγούμεθα ὡς κατὰ βελτιό- 
νῶν ὁουσ. Η 20 παλαιὰ ϑαυρρίπβ: παλαιὰ διατελεῖ νενομι- 
σμένα 28 διατελεῖ Ἰάθτα: τυγχάνουσι διὰ τέλους οὕτω 
84 ὃν Ηδ]τηΐα5: ἐν καὶ ΒΟΙΡ51: ὡς 



282 ΟΟΝΒΟΙΑΤΙΟ 

ὑπολαβών ᾿ὡς ἄρα μὴ γενέσϑαι μέν᾽ ἔφη "ἄριστον 
Ὦ πάντων. τὸ δὲ τεϑνάναι τοῦ ζῆν ἐστι χρεῖττον. καὶ 

πολλοῖς οὕτω παρὰ τοῦ δαιμονίου μεμαρτύρηται. 

τοῦτο μὲν ἐχείνῳ τῷ Μίδα λέγουσι δήπου μετὰ τὴν 

ϑήραν ὡς ἔλαβε τὸν Σειληνὸν διερωτῶντι καὶ πυν- ὅ 

ϑανομένῳ τί ποτ᾽ ἐστὶ τὸ βέλτιστον τοῖς ἀνθρώποις 
καὶ τί τὸ πάντων αἱρετώτατον. τὸ μὲν πρῶτον οὐ- 

δὲν ἐθέλειν εἰπεῖν ἀλλὰ σιωπᾶν ἀρρήκτως" ἐπειδὴ 
δέ ποτε μόγις πᾶσαν μηχανὴν μηχανώμενος προσ- 

ηγάγετο φϑέγξασϑαί τι πρὸς αὐτόν, οὕτως ἀναγκα- 10 

ζόμενον εἰπεῖν ᾿ δαίμονος ἐπιπόνου καὶ τύχης χαλε- 

πῆς ἐφήμερον σπέρμα. τί μὲ βιάξεσϑε λέγειν ἃ ὑμῖν 
Ἑ ἄρειον μὴ γνῶναι; μετ᾽ ἀγνοίας γὰρ τῶν οἰκείων 

κακῶν ἀλυπότατος ὃ βίος. ἀνθρώποις δὲ πάμπαν 

δι 

οὐκ ἔστι γενέσϑαι τὸ πάντων ἄριστον οὐδὲ μετα- 18 

σχεῖν τῆς τοῦ βελτίστου φύσεως (ἄριστον ἄρα πᾶσι 

καὶ πάσαις τὸ μὴ γενέσϑαι)" τὸ μέντοι μετὰ τοῦτο 

καὶ πρῶτον τῶν ἀνθρώπῳ ἀνυστῶν. δεύτερον δέ, 

τὸ γενομένους ἀποθανεῖν ὡς τάχιστα. δῆλον οὖν 
ὡς οὔσης χρείττονος τῆς ἐν τῷ τεϑνάναι διαγωγῆς 30 

ἢ τῆς ἐν τῷ ζῆν, οὕτως ἀπεφήνατο. μυρία δ᾽ ἐπὶ 

μυρίοις ἄν τις ἔχοι τοιαῦτα παρατίϑεσθαι πρὸς ταὐτὸ 

κεφάλαιον" ἀλλ᾽ οὐκ ἀναγκαῖον μακρηγορεῖν. 

Ε 28, Οὐ χρὴ οὖν τοὺς ἀποϑνήσκοντας νέους ϑρη- 

νεῖν ὅτι τῶν ἐν τῷ μακρῷ βίῳ νομιζομένων ἀγα- 38 

1 γενέσϑαι 5οΥρ51: γίνεσθαι 6 βέλτιστον ΝΘΖΙΤΊΔΟΙΒ: 
βέλτιον 8 ἀρρήχτως Ἐ: ἀρρήτως 10 ἄρα ΒΘΙΠΘΥΒΙΠΒ: 
γὰρ 18 ἀνϑρώπῳ ἀνυστῶν Ἐ: ἄλλων ἀνυστὸν δεύτερον 
δὲ 461]. Η 20 ὡς] ὅτι ὡς ἢ 
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δῶν ἀπεστέρηνται᾽ τοῦτο γὰρ ἄδηλον, ὡς πολλάκις 

εἴπομεν, εἶτ᾽ ἀγαϑῶν ἀπεστερημένοι τυγχάνουσιν 

εἴτε κακῶν πολλῷ γὰρ πλείονα τὰ κακά. καὶ τὰ 

μὲν μόγις καὶ διὰ πολλῶν φροντίδων κτώμεϑα, τὰ 
σι δὲ χαχκὰ πάνυ ῥαδίως" στρογγύλα γὰρ εἶναί φασι 
ταῦτα καὶ συνεχῆ καὶ πρὸς ἄλληλα φερόμενα κατὰ 

πολλὰς αἰτίας. τὰ δ᾽ ἀγαϑὰ διεχῆ τε καὶ δυσκόλως 
συνερχόμενα πρὸς αὐτοῖς τοῦ βίου τοῖς τέρμασιν. 

ἐπιλελησμένοις οὖν ἐοίκαμεν ὅτι οὐ μόνον, ὥς φησιν116 
10 Εὐριπίδης. τὰ χρήματα᾽ οὐκ “ἴδια κέχτηνται βρο- 

τοί᾽. ἀλλ᾽ ἁπλῶς τῶν ἀνθρωπίνων οὐδέν. διὸ καὶ 
ἐπὶ πάντων λέγειν χρή 

“τὰ τῶν ϑεῶν δ᾽ ἔχοντες ἐπιμελούμεϑα. 
ὅταν δὲ χρῃζωσ᾽, αὔτ᾽ ἀφαιροῦνται πάλιν. 

τό οὐ δεῖ οὖν δυσφορεῖν, ἐὰν ἃ ἔχρησαν ἡμῖν πρὸς 

ὀλίγον, ταῦτ᾽ ἀπαιτῶσιν: οὐδὲ γὰρ οἵ τραπεξῖται. 
χαϑάπερ εἰώϑαμεν λέγειν πολλάκις, ἀπαιτούμενοι 

τὰ ϑέματα δυσχεραίνουσιν ἐπὶ τῇ ἀποδόσει, ἐάνπερ 

εὐγνωμονῶσι. πρὸς γὰρ τοὺς οὐκ εὐμαρῶς ἀποδι- 
90 δόντας εἰχότως ἄν τις εἴποι ᾿ἐπελάϑου ὅτι ταῦτ᾽ Β 

ἔλαβες ἐπὶ τῷ ἀποδοῦναι; τοῦτο δὴ τοῖς ϑνητοῖς 

ἅπασι συμβέβηκεν. ἔχομεν γὰρ τὸ ζῆν ὥσπερ παρὰ 

καταϑεμένοις ϑεοῖς ἐξ ἀνάγκης. καὶ τούτου χρόνος 

οὐδείς ἐστιν ὡρισμένος τῆς ἀποδόσεως, ὥσπερ οὐδὲ 
80 τοῖς τραπεζίταις τῆς τῶν ϑεμάτων, ἀλλ᾽ ἄδηλον 

πόϑ᾽ ὁ δοὺς ἀπαιτήσει. ὁ οὖν ἢ αὐτὸς μέλλων ἀπο- 
ϑνήσκειν ἢ τέκνων ἀποθανόντων ὑπεραγανακτῶν 

10 Εὐριπίδης] Ῥπορα. ὅδ 18 1014. δ86 22 παρὰ 
καταϑεμένοις 5011051: παρακαταϑεμένοις 
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πῶς οὐ χκαταφανῶς ἐπιλέλησται ὅτι καὶ αὐτὸς ἄν- 

ϑρωπός ἐστι καὶ τὰ τέκνα ϑνητὰ ἐγέννησεν; οὐ γάρ 

ἐστι φρένας ἔχοντος ἀνθρώπου ἀγνοεῖν ὅτι ὁ ἄν- 

ϑροῶπος ξῷόν ἐστι ϑνητόν., οὐδ᾽ ὅτι γέγονεν εἰς τὸ 
ἀποθανεῖν. εἰ γοῦν ἡ Νιόβη κατὰ τοὺς μύϑους 

πρόχειρον εἶχε τὴν ὑπόληψιν ταύτην ὅτι καὶ ἡ 

᾿ϑαλέϑοντι βίῳ 

βλάσταις τε τέκνων βριϑομένα γλυχερόν 

φάος ὁρῶσα᾽ 

τελευτήσει. οὐκ ἂν οὕτως ἐδυσχέραινεν ὡς καὶ τὸ 

ξῆν ἐθέλειν ἐκλιπεῖν διὰ τὸ μέγεϑος τῆς συμφορᾶο. 

καὶ τοὺς ϑεοὺς ἐπικαλεῖσθαι ἀνάρπαστον αὐτὴν γε- 

νέσϑαι πρὸς ἀπώλειαν τὴν χαλεπωτάτην. δύ᾽ ἐστὶ 

τῶν 4Δελφικῶν γραμμάτων τὰ μάλιστ᾽ ἀναγκαιότατα 

πρὸς τὸν βίον. τὸ ᾿γνῶϑι σαυτὸν καὶ τὸ ᾿μηδὲν 
ἄγαν". ἐκ τούτων γὰρ ἤρτηται καὶ τἄλλα πάντα. 

ταῦτα γάρ ἐστιν ἀλλήλοις συνωδὰ καὶ σύμφωνα. καὶ 
διὰ ϑατέρου ϑάτερον ἔοικε δηλοῦσϑαι κατὰ δύναμιν. 

ἔν τὲ γὰρ τῷ γιγνώσκχειν ἑαυτὸν περιέχεται τὸ μη- 

δὲν ἄγαν. καὶ ἐν τούτῳ τὸ γιγνώσκειν ἑαυτόν. διὸ 
καὶ περὶ μὲν τούτου φησὶν ὁ Ἴων οὕτως 

τὸ ᾿γνῶϑι σαυτὸν᾽ τοῦτ᾽ ἔπος μὲν οὐ μέγα. 
ἔργον δ᾽ ὅσον Ζεὺς μόνος ἐπίσταται ϑεῶν᾽. 

ὁ δὲ Πίνδαρος 

“σοφοὶ δέ᾽ φησί ᾿ καὶ τὸ ᾿μηδὲν ἄγαν" ἔπος αἴ- 
νησαν περισσῶς. 

20, Ταῦτ᾽ οὖν ἐν διανοίᾳ τις ἔχων ὡς πυϑό- 

᾿ ΒοΙΡΕ. 8 ν. 720. Νδυοῖκ. ρ. 697 22 Νδυοκ. ρΡ. ὅτ6 
24 Πίνδαρος) ΒοΥΡΚ. 1 ». 488 

ὄ 
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χοηστα παραγγέλματα πρὺς πάντα τὰ τοῦ βίου πράγ- Ἐ 

ματα ῥαδίως ἐφαρμόξειν δυνήσεται καὶ φέρειν αὐτὰ 
δεξιῶς. εἴς τὲ τὴν αὑτοῦ φύσιν ἀφορῶν καὶ εἰς τὸ 

ὴ πέρα τοῦ προσήκοντος ἐν τοῖς προσπίπτουσιν ἢ 

ὅ διαίρεσϑαι πρὸς ἀλαζονείαν ἢ ταπεινοῦσθαι καὶ 
καταπίπτειν πρὸς οἴχτους καὶ ὀλοφυρμοὺς διὰ τὴν 

τῆς ψυχῆς ἀσϑένειαν καὶ τὸν ἐμφυόμενον ἡμῖν τοῦ 
ϑανάτου φόβον παρὰ τὴν ἄγνοιαν τῶν εἰωϑότων ἐν 

τῷ βίῳ συμβαίνειν κατὰ τὴν τῆς ἀνάγκης ἢ πεπρω- 

10 μένης μοῖραν. καλῶς δ᾽ οἵ Πυϑαγόρειοι παρεκελεύ- 

ὅαντο λέγοντες 

“ὅσσα δὲ δαιμονίῃσι τύχαις βροτοὶ ἄλγε᾽ ἔχουσιν. 
ἣν ἂν μοῖραν ἔχῃς. ταύτην ἔχε μηδ᾽ ἀγανάκτει᾽ 

καὶ ὃ τραγικὺς 4 ἰσχύλος 
τό “ἀνδρῶν γάρ ἐστιν ἐνδίκων τε καὶ σοφῶν 

κἀν τοῖσι δεινοῖς μὴ τεϑυμῶσϑαι ϑεοῖς᾽ 

χαὶ ὁ Εὐριπίδης 

ὅστις δὲ ἀνάγκῃ συγκεχώρηχεν βροτῶν 

σοφὸς παρ᾽ ἡμῖν καὶ τὰ ϑεῖ᾽ ἐπίσταται" 
20 χαὶ ἐν ἄλλοις 

τὰ προσπεσόντα δ᾽ ὅστις εὖ φέρει βροτῶν, 
ἄριστος εἶναι σωφρονεῖν τέ μοι δοκεῖ". 117 

90. Οἱ δὲ πολλοὶ πάντα κχαταμέμφονται καὶ 
πάντα τὰ παρὰ τὰς ἐλπίδας αὐτοῖς συμβεβηκότα ἐξ 

36 ἐπηρείας τύχης καὶ δαιμόνων γενέσϑαι νομίξουσι. 

12 δττα. Απτ, 17 14 Αἰσχύλος] Νϑαοκ. Ρ. 848 
10 κἀν τοῖσι δεινοῖς ϑίον. ΒἼοΥ. 108, 48: ἐν τοῖς κακοῖσι 
ααὺ ἐν τοῖς κακίστοις 117 Εὐριπίδης) Νάυοκ. Ρ. 824 21 
14. Ρ. 412 ῶὅ γενέσϑαι Η: γίνεσϑαι 
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διὸ καὶ ἐπὶ πᾶσιν ὀδύρονται. στένοντες καὶ τὴν 

ἑαυτῶν ἀτυχίαν αἰτιώμενοι. πρὸς οὺς ὑποτυχὼν 

ἄν τις εἴποι 

θεὸς δέ σοι πῆμ᾽ οὐδὲν ἀλλ᾽ αὐτὸς σὺ σοί 

καὶ ἡ διὰ τὴν ἀπαιδευσίαν ἄνοια καὶ παραφροσύνη. 

διὰ ταύτην γοῦν τὴν διηπατημένην καὶ ψευδῆ δόξαν 

πάντα καταμέμφονται ϑάνατον. ἐὰν μὲν γὰρ ἐν 
ἀποδημίᾳ τις ὧν ἀποϑάνῃ. στένουσιν ἐπιλέγοντες 

δύσμορος. οὐδ᾽ ἄρα τῷ γε πατὴρ καὶ πότνια 

μήτηρ 
ὕσσε καϑαιρήσουσιν᾽᾽" 

ἐὰν δ᾽ ἐπὶ τῆς οἰχείας πατρίδος παρόντων τῶν γο- 

νέων. ὀδύρονται ὡς ἐξαρπασϑέντος ἔκ τῶν χειρῶν 
καὶ τὴν ἐν ὀφθαλμοῖς ὀδύνην αὐτοῖς ἀφέντος. ἐὰν 

δ᾽ ἄφωνος μηδὲν προσειπὼν περὶ μηδενός. πκλαίον- 

τες λέγουσιν 

“οὐδέ τί μοι εἶπας πυκινὸν ἔπος. οὗ τέ κεν αἰεί 

μεμνήμην᾽. 
ἐὰν προσομιλήσας τι. τοῦτ᾽ ἀεὶ πρόχειρον ἔχουσιν 

ὥσπερ ὑπέκκαυμα τῆς λύπης. ἐὰν ταχέως. ὀδύρον- 
ται λέγοντες ᾿ἀνηρπάσϑη᾽. ἐὰν μακρῶς. μέμφονται 

ὅτι καταφϑινήσας καὶ τιμωρηϑεὶς ἀπέϑανε. πᾶσα 

πρόφασις ἱκανὴ πρὺς τὸ τὰς λύπας καὶ τοὺς ϑρή- 

νους συνεγείρειν. ταῦτα δ᾽ ἐκίνησαν οἵ ποιηταί, καὶ 

μάλιστα τούτων ὃ πρῶτος Ὅμηρος λέγων 

4 σὺ σοὶ ᾿ὶ οχ ἕορῃ. ΟΝ; 819: αὑτῷ σὺ σοὺ 9. Ηογηρυ. 
Δ 488 12 πατρίδος 46]. ἢ 14 ἐφέντος οοΥγ. Η Ἵ 
Ηοτοου. (Ὁ 744 32 τιμωρηϑεὶς) ταλαιπωρηϑ εἰς ἢ 

10 

20 
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“ὡς δὲ πατὴρ οὗ παιδὸς ὀδύρεται ὀστέα καίων, 
νυμφίου. ὅς τε ϑανὼν δειλοὺς ἀκάχηδσε τοκῆας μφίου, ὅς ς ἀκάχης ἥας". 
» ἄρρητον δὲ τοκεῦσι γόον καὶ πένϑος ἔϑηκε᾽ 

καὶ ταῦτα μὲν οὔπω δῆλον εἰ δικαίως ὀδύρεται, 

ἀλλ᾽ ὅρα τὸ ἕξῆς 
“μοῦνος τηλύγετος πολλοῖσιν ἐπὶ κτεάτεσσι. 

(81) τίς γὰρ. οἶδεν, εἰ ὁ ϑεὸς πατρικῶς κηδόμενος 
τοῦ ἀνθρωπείου γένους καὶ προορώμενος τὰ μέλ- 
λοντα συμβήσεσϑαι προεξάγει τινὰς ἐκ τοῦ ζῆν ἀώ- 

ρους; ὅϑεν οὐδὲν φευκτὸν νομιστέον αὐτοὺς πάσχειν 

( δεινὸν γὰρ οὐδὲν τῶν ἀναγκαίων βροτοῖς 
οὔτε τῶν κατὰ προηγούμενον λόγον συμβαινόντων 

οὔτε τῶν κατ᾽ ἐπακολούϑησιν) καὶ ὅτι οἵ πλεῖστοι. 

ϑάνατοι πρὸ ἄλλων δυσχερῶν μειζόνων γίγνονται. 

καὶ ὅτι τοῖς μὲν οὐδὲ γενέσϑαι συνέφερε. τοῖς δ᾽ 
ἅμα τῷ γενέσϑαι ἀποθανεῖν, τοῖς δὲ προελθοῦσιν 
ἐπὶ μικρὸν τοῖς δ᾽ ἀχμάξουσι. πρὸς πάντας δὴ τού- 

τους τοὺς ϑανάτους ἐλαφρῶς ἕκτέον. εἰδότας ὅτι τὴν 

μοῖραν οὐκ ἔστιν ἐχφυγεῖν (πεπαιδευμένων δ᾽ ἐστὶν 
ἀνθρώπων προειληφέναι ὅτι βραχὺν χρόνον προειλή- 

φασιν ἡμᾶς οἵ δοκοῦντες ἄωροι τοῦ ζῆν ἐστερῆσθαι" 

καὶ γὰρ ὃ μαχρότατος βίος ὀλίγος ἐστὶ καὶ στιγμαῖος 

πρὸς τὸν ἄπειρον αἰῶνα) καὶ ὅτι πολλοὶ τῶν ἐπὶ 
πλέον πενθησάντων μετ᾽ οὐ πολὺ τοῖρ ὑπ᾽ αὐτῶν 

κατοδυρϑεῖσιν ἐπηκολούϑησαν, οὐδὲν ἐχ τοῦ πέν- 

ϑους ὕφελος περιποιησάμενοι, μάτην δ᾽ ἑαυτοὺς 
1 Ἠοτηθυ. Φ 222 8:16. ἘΠ57. γοεθατη 416].. ἘΠ 

6 14. 1 482 10 φευχτὸν)] ἀπευχτὸν Η 11 δεινὸν γὰρ 
οὐδὲν ΟἸδηηθηβ δίχοσα. ΓΛ ρ. ὅ81 (Νϑυοκ. ρΡ. 408, τὅτ, 9): 
οὐδὲν γὰρ δεινὸν 
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χκαταικισάμενοι ταῖς καχουχίαις. βραχυτάτου δὲ τοῦ 

τῆς ἐπιδημίας ὄντος ἐν τῷ βίῳ χρόνου. οὐκ ἐν ταῖς 

αὐχμηραῖς λύπαις οὐδ᾽ ἐν τῷ κακοδαιμονεστάτῳ πέν- 

ὃει διαφϑείρειν ἑαυτοὺς δεῖ ταῖς ὀδύναις καὶ ταῖς 

τοῦ σώματος αἰχίαις παρατεινομένους. ἀλλὰ μετα- ὅ 

βάλλειν ἐπὶ τὸ χρεῖσσον χαὶ ἀνϑρωπικώτερον, πει- 

ρωμένους καὶ σπουδάζοντας ἐντυγχάνειν ἀνδράσι μὴ 

τοῖς συλλυπουμένοις καὶ διεγείρουσι τὰ πένϑη διὰ 
118 κολαχείαν. ἀλλὰ τοῖς ἀφαιρουμένοις τὰς λύπας διὰ 

τῆς γενναίας καὶ σεμνῆς παρηγορίας, ἐπακούοντας 10 

καὶ ἔχοντας ἐν νῷ τὸ Ὁμηρικὸν τοῦτ᾽ ἔπος. ὅπερ 
ὁ Ἕχτωρ πρὸς τὴν ᾿ἀνδρομάχην ἀντιπαρηγορῶν αὐ- 

τὴν εἶπεν ὧδέ 
“δαιμονίη. μή μοί τι λίην ἀκαχίζεο ϑυμῷ" 

οὐ γάρ τίς μ᾽ ὑπὲρ αἷσαν ἀνὴρ [άιδι προϊάψει, 1 
μοῖραν δ᾽ οὔ τινά φημι πεφυγμένον ἔμμεναι 

ἀνδρῶν. 

οὐ χακὸν οὐδὲ μὲν ἐσϑλόν. ἐπὴν τὰ πρῶτα 
γένηται. 

, Ἁ ἢ “᾿ ᾽ ΒΩ 6 ΄ 

ταύτην δὲ τὴν μοῖραν ἕν ἄλλοις ὃ ποιητής φησι 50 

Β “γεινομένῳ ἐπένησε λίνῳ. ὅτε μὲν τέκε μήτηρ᾽. 

92. Ταῦτα πρὸ διανοίας λαβόντες τῆς ἀπράχτου 

καὶ κενῆς ἀπαλλαγησόμεϑα βαρυπενϑείας. ὀλίγου 
δὴ παντάπασι τοῦ μεταξὺ χρόνου τῆς ζωῆς ὄντος. 

φειστέον οὖν. ὅπως εὔϑυμόν τε καὶ ἀπαρενόχλητον 535 

τοῦτον ταῖς πενϑικαῖς λύπαις διαγάγωμεν, τὰ τοῦ 

πένϑους παράσημα μεϑέμενοι καὶ τῆς τοῦ σώματος 

ἐπιμελείας φροντίσαντες καὶ τῆς τῶν συμβιούντων 

9 διὰ τῆς] διὰ Η 14 Ἠομηθυ. Ζ 486. 21 14. 7 198 
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ἡμῖν σωτηρίας. καλὸν δὲ καὶ μεμνῆσϑαι τῶν λόγων, 

οἷς κατὰ τὸ εἰκὸς ἐχρησάμεϑά ποτε πρὸθ συγγενεῖς 

ἢ φίλους ἐν ταῖς πτύον, γενομένους συμφο- 
ραῖς, παραμυϑούμενοι καὶ πείϑοντες τὰ κοινὰ τοῦ 

5 βίου συμπτώματα κοινῶς φέρειν καὶ τὰ ἀνθρώπινα 

ἀνθρωπίνως, καὶ μὴ τοῖς μὲν ἄλλοις ἐπαρκεῖν πρὸς 

ἀλυπίαν δύνασϑαι. ἑαυτοῖς δὲ μηδὲν ὄφελος εἶναι 
τὴν τούτων ὑπόμνησιν, δι᾿ ὧν δεῖ τὸ ἀλγοῦν τῆς 
ψυχῆς ἀποϑεραπεύειν ᾿ἱπαιωνίοις λόγου φαρμάκοις, 

τὸ ὡς πάντων μᾶλλον ἢ ἀλυπίας ἀναβολὴν δεῖν ποιεῖς- 

σϑαι. καίτοι γε τὸν ἐν ὁτῳοῦν ᾿ἀμβολιεργὸν ἄταις᾽ 

φησὶ ᾿παλαίειν᾽. τὸ χυκλούμενον τοῦτο παρὰ πᾶσιν 

ἔπος᾽ πολὺ δ᾽ οἶμαι μᾶλλον τὸν ὑπερτιϑέμενον τὰ: 
τῆς ψυχῆς ἀχϑεινὰ πάϑη καὶ δυσάντητα πρὸς τὸν 

τι ἐπιόντα χρόνον. 

959. ᾿Ζποβλέπειν δὲ καὶ πρὸς τοὺς εὐγενῶς καὶ 
μεγαλοφρόνως τοὺς ἐπὶ τοῖς υἱοῖς γενομένους ϑανά- 

τους καὶ πράως ὑποστάντας. ᾿Δναξαγόραν τὸν Κλα- 

ζομένιον καὶ Ζ΄ημοσϑένη τὸν ᾿4ϑηναῖον καὶ Ζίωνα 

20. τὸν Συραχόσιον καὶ τὸν βασιλέα ᾿Αντίγονον, καὶ 

συχνοὺς ἄλλους τῶν τε παλαιῶν καὶ τῶν καϑ' ἡμᾶς. 

τούτων γὰρ ᾿Αναξαγόραν παρειλήφαμεν, ὥς φασι, 
φυσιολογοῦντα καὶ διαλεγόμενον τοῖς γνωρίμοις, 

ἀκούσαντα παρά τινος τῶν ἀναγγειλάντων αὐτῷ τὴν 

85 περὶ τὸν υἱὸν τελευτήν, μικρὸν ἐπισχόντα πρὺς τοὺς Ε 

παρόντας εἰπεῖν “ἤδειν ὅτε ϑνητὸν ἐγέννησα τὸν 

10 δεῖν] δέον ὃ 11 ἀμβολιεργὸν] Ἠοπϊοά. ΟἹ 414 
11 ϑανάτους καὶ Ὗ: ϑανάτους 19 χαὶ -- ᾿᾿ϑηναῖον] Γονῦ. 
ΒΌΡΡΙοπαπτη καὶ Περικλέα τὸν Ὀλύμπιον καὶ Ξενοφῶντα τὸν 
Σιωκρατικὸν καὶ Ζημοσϑένη τὸν ᾿4ϑηναῖον 20 τὸν Η 

ῬΙαπίδτοηὶ Μοσα]ϊα. ὙΟ]. 1. 19 
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διὰ τὴν περὶ τὸν λόγον καὶ τὴν σύνεσιν ὑπερβεβλη- 
μένην δύναμιν. πυϑόμενον ἀμφοτέρους αὐτοῦ τοὺς 

υἱοὺς μετηλλαχέναι τὸν βίον. Πάραλόν τε καὶ Ξάν- 
ϑιππον. ὥς φησι Πρωταγόρας εἰπεῖν οὕτως “τῶν 5 

γὰρ υἱέων νεηνιέων ἐόντων καὶ καλῶν. ἐν ὀκτὼ δὲ 
τῇσι πάσῃσι ἡμέρῃσι ἀποϑανόντων νηπενϑέως ἀνέτλη" 
εὐδίης γὰρ εἴχετο. ἐξ ἧς πολλὸν ὥνητο κατὰ πᾶσαν 

ΒΕ ἡμέρην εἰς εὐποτμίην καὶ ἀνωδυνίην καὶ τὴν ἐν 
τοῖσι: πολλοῖσι δόξαν᾽ πᾶς γάρ τίς μιν ὁρέων τὰ τὸ 

ἑωυτοῦ πένϑεα ἐρρωμένως φέροντα. μεγαλόφρονά τε 

καὶ ἀνδρήιον ἐδόκεε εἶναι καὶ ἑωυτοῦ κρέσσω. κάρτα 

εἰδὼς τὴν ἑωυτοῦ ἐν τοιοῖσδε πράγμασι ἀμηχανίην᾽" 
τοῦτον γὰρ εὐθὺς μετὰ τὴν προσαγγελίαν ἀμφοτέ- 

ρῶν τῶν υἱέων οὐδὲν ἧττον ἐστεφανωμένον κατὰ τὸ 15 
πάτριον ἔϑος καὶ λευχειμονοῦντα δημηγορεῖν ἣβου- 

λάς τ᾽ ἐξάρχοντ᾽ ἀγαϑὰς᾽ πρός τε τὸν πόλεμον ἐπι- 
παρορμῶντα τοὺς ᾿4ϑηναίους. Ξενοφῶντα δὲ τὸν 

Σωκχρατικὸν ϑύοντά ποτε. παρὰ τῶν ἀγγέλων τῶν 

ἀπὸ τοῦ πολέμου πυϑόμενον ὅτι ὁ υἱὸς αὐτοῦ Γρύλ- 30 

119λος ἀγωνιζόμενος ἐτελεύτησε. περιελόμενον τὸν στέ- 

φανον ἐξετάξειν τίνα τρόπον ἐτελεύτησε. τῶν δὲ 

ἀπαγγειλάντων ὅτι γενναίως ἀριστεύων καὶ πολλοὺς 
τῶν πολεμίων καταχτείνας. μικρὸν παντελῶς δια- 

σιωπήσαντα χρόνον χαὶ τῷ λογισμῷ τὸ πάϑος παρα- 95 

υἱόν. Περικλέα δὲ τὸν Ὀλύμπιον προσαγορευϑέντα 

θ νεηνιέων Ἡ: νεηνιῶν ἐόντων Ξογῖρ81:: ὄντων γι 
τῆσι Η: ταῖς 10 τοῖσι Ἡ: τοῖς ὁρέων Η: δρῶν 11 
ες Ἂς . - δ εν - . , ᾽ 

ἑωυτοῦ 5ΟΥΡΒΙ: ἑαυτοῦ. 1ἴθτη [1η. 18 12 ἀνδρήιον ἐδόκεε 
Η: ἀνδρεῖον ἐδόκει κρέσσω 5Βογῖρδβὶ: κρείσσω 1606 βουλάς] 
Ηοτημθυ. Β 278 24. 1ἴδι ΞΟΥΊΡΒΙ ΡῬ7Ὸ διαστήσαντα 
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κατασχόντα. ἐπιϑέμενον πάλιν τὸν στέφανον ἐπιτε- 

λεῖν τὴν ϑυσίαν. καὶ πρὸς τοὺς ἀγγέλους εἰπεῖν ὅτι 

θεοῖς ηὐξάμην οὐκ ἀϑάνατον οὐδὲ πολυχρόνιον 
’ χ ΡΣ; ΡΘΕ Ὰ . - » Η 

γενέσϑαι μοι τὸν υἱόν (τὸ γὰρ τοιοῦτον ἄδηλον εἰ 
" ΄ὔ Ν ’ 

5 συμφέρει). ἀγαϑὸν δὲ καὶ φιλόπατριν, ὃ δὴ καὶ γέ- 
γονεν΄. 4Δίωνα δὲ τὸν Συρακόσιον συνεδρεύοντα 

μετὰ τῶν φίλων. κατὰ τὴν οἰκίαν ϑορύβου γενομέ- 

νου καὶ μεγάλης χραυγῆς. πυϑόμενον τὴν αἰτίαν 
Ἀ ᾿ Χ 3 ’ ἵν ς ς Γι 3 - καὶ τὸ συμβεβηκὸς ἀκούσαντα ὅτι ὃ υἱὸς αὐτοῦ 

10 καταπεσὼν ἀπὸ τοῦ στέγους ἐτελεύτησεν. οὐδὲν ἐκχκ- 
’ Χ Χ 7 -» - ἤ 

πλαγέντα τὸ μὲν σωμάτιον χελεῦσαι τοῦ μεταλλά- 
» ᾿ - » Χ ΄ ἕαντος ταῖς γυναιξὶ παραδοῦναι πρὸς τὴν νόμιμον 

Β 

ταφήν. αὐτὸν δὲ περὶ ὧν διεσκέπτετο μὴ παραλιπεῖν... 

τοῦτον ζηλῶσαι λέγεται καὶ Ζημοσϑένη τὸν ῥήτορα. 

ιὸ τὴν μόνην καὶ ἀγαπητὴν ἀπολέσαντα ϑυγατέρα. περὶ 
ἧς φησιν Αἰσχίνης. κατηγορεῖν αὐτοῦ δόξας. ταυτί. 

“ἑβδόμην δ᾽ ἡμέραν τῆς ϑυγατρὸς αὐτῷ τετελευτ' μὴν δ᾽ ἡμέραν τῆς ϑυγατρὺς αὐτῷ τετελευτη- 
κυίας, πρὶν πενθῆσαι καὶ τὰ νομιζόμενα ποιῆσαι. 

στεφανωσάμενος καὶ λευκὴν ἐσϑῆτα ἀναλαβὼν ἐβου- 

30 ϑύτει, καὶ παρενόμει. τὴν μόνην ὁ δείλαιος καὶ πρώ- 

την αὐτὸν πατέρα προσειποῦσαν ἀπολέσας. οὗτος 
μὲν οὖν ῥητορικῶς προθέμενος αὐτοῦ κατηγορῆσαι 

- ὃ ἜΣ 3 “-- Ν λ , 3 Ν ταῦτα διεξῆλθεν. ἀγνοῶν ὅτι διὰ τούτων αὐτὸν 
ἐπαινεῖ τὸ πενθεῖν παρωσάμενον καὶ τὸ φιλόπατρι 

8ὅ πρὸ τῆς τῶν ἀναγκαίων συμπαϑείας ἐπιδειξάμενον. 
Ω ΄ " ΄ 
“Αντίγονον δὲ τὸν βασιλέα πυϑόμενον τὴν ᾿᾽Ζ4λκυο- 

γνέως τοῦ υἱοῦ τελευτὴν ἐν παρατάξει γενομένην 

4 εἰ Ἡ: ὅτι 10 Αἰσχίνης] ἀᾶγν. ΟὐδβΊρῃ. ρ. 64, 88 
20 παρενόμει ΑΘβομίηθ8: παρηνόμει 

195 
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μεγαλοφρόνως τε πρὸς τοὺς ἀπαγγείλαντας αὐτῷ τὴν 
συμφορὰν ἀπιδεῖν καὶ μικρὸν ἐπισχόντα καὶ κατη- 

Ὁ φιάσαντα προσειπεῖν “ὦ ᾿Αλκυονεῦ. ὀψίτερον μετήλ- 

λαξας τὸν βίον. οὕτως ἀφειδῶς ἐξορμῶν πρὸς τοὺς 

πολεμίους χαὶ οὔτε τῆς ἑαυτοῦ σωτηρίας οὔτε τῶν ὅ 

ἐμῶν παραινέσεων φροντίξζων᾽. τούτους δὴ τοὺς 

ἄνδρας ϑαυμάξουσι μὲν τῆς μεγαλοφροσύνης πάντες 

καὶ ἄγανται. μιμεῖσϑαι δ᾽ ἐπὶ τῶν ἔργων οὐ δύναν- 

ται διὰ τὴν ἐκ τῆς ἀπαιδευσίας ἀσϑένειαν τῆς ψυχῆς. 

πλὴν πολλῶν ὄντων παραδειγμάτων τῶν διὰ τῆς τ 

ἱστορίας ἡμῖν παραδιδομένων τῆς τε ᾿Ελληνικῆς καὶ 

τῆς Ῥωμαϊκῆς τῶν γενναίως καὶ καλῶς ἐν ταῖς τῶν 

ἀναγκαίων τελευταῖς διαγενομένων ἀποχρήσει τὰ 

εἰρημένα πρὸς τὴν ἀπόϑεσιν τοῦ πάντων ἀνιαροτά- 

Ἑ του πένϑους καὶ τῆς ἐν τούτῳ πρὸς οὐδὲν χρήσι- 1τὅ 

μον ματαιοπονίας. 

84. Ὅτι γὰρ οἱ ταῖς ἀρεταῖς διενεγκόντες ὡς 

ϑεοφιλεῖς νέοι μετέστησαν πρὸς τὸ χρεὼν καὶ πάλαι 

μὲν διὰ τῶν πρόσϑεν ὑπέμνησα λόγων. καὶ νῦν δὲ 
πειράσομαι διὰ βραχυτάτων ἐπιδραμεῖν, προσμαρτυ- 30 

ρήσας τῷ καλῶς ὑπὸ Μενάνδρου δηϑέντι τούτῳ 

“ὃν οἵ ϑεοὶ φιλοῦσιν ἀποϑνήσκει νέοο᾽. 
ἀλλ᾽ ἴσως ὑποτυχὼν ἂν φαΐης ᾿“πολλώνιε φίλτατε. 
σφόδρ᾽ ἦν ἐπιτεταγμένος ὃ νεανίσκος ᾿Ζπόλλωνι καὶ 

Ε μοίραις. καὶ σὲ ἔδει ὑπ᾽ ἐχείνου τελείου γενομένου 3 

κηδευϑῆναι μεταλλάξαντα τὸν βίον" τοῦτο γὰρ εἶναι 

κατὰ φύσιν, τὴν ἡμετέραν δηλονότι καὶ τὴν ἀνϑρω- 
Ἴ 

4 πρὸς) ἐπὶ Η 14 πάντων ἢ: παντὸς 99 Μρίηρκ. 
Ἰν τ. 10ῦ 2ὅ μοίραις] Μούσαις ΜεαανΊρΊαΒ 
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πίνην, ἀλλ᾽ οὐ κατὰ τὴν τῶν ὅλων πρόνοιαν καὶ τὴν 

χοσμικὴν διάταξιν. ἐκείνῳ δὲ τῷ μακαρισϑέντι οὐκ 

ἣν χατὰ φύσιν περαιτέρω τοῦ ἀπονεμηϑέντος αὐτῷ 
, »" ν 2 ΞΖ ’,΄ 3 3 3 

χρόνου πρὸς τὸν ἐνθάδε βίον περιμένειν, ἀλλ᾽ εὐ- 

τάώκτως τοῦτον ἐχπλήσαντι πρὸς τὴν εἱμαρμένην ἐπα- 

νάγειν πορείαν, καλούσης αὐτῆς, φησίν. ἤδη πρὸς 
δ ΚΖ Ἕ 2 2 2 Ἄ 3 -Ὁ “ἢ Ἃ 

ἑαυτήν. ἀλλ. ἄωρος ἐτελεύτησεν: οὐκοῦν εὐποτμό- 

τερος διὰ τοῦτο καὶ κακῶν ἀπείρατός ἐστιν᾿" 

ίος γάρ᾽ φησὶν Εὐριπίδης "ὄνομ᾽ ἔχει μό- 190 φ 9 " τ ὙΣΟ 
νον μόρος γεγώς. 

οὗτος δ᾽ ἐπὶ τῆς εὐανϑεστάτης ἡλικίας προαπεφοί- 

τησεν ὁλόκληρος ἠΐίϑεος. ζηλωτὸς καὶ περίβλεπτος 

πᾶσι τοῖς συνήϑεσιν αὐτῷ. φιλοπάτωρ γενόμενος 

καὶ φιλομήτωρ καὶ φιλοίκειος καὶ φιλόσοφος, τὸ δὲ 

σύμπαν εἰπεῖν φιλάνϑρωπος. αἰδούμενος μὲν τοὺς 

πρεσβυτέρους τῶν φίλων ὥσπερ πατέρας. στέργων 
ὃὲ τοὺς ὁμήλικας καὶ συνήϑεις, τιμητικὸς δὲ τῶν 

χαϑηγησαμένων., ξένοις δὲ καὶ ἀστοῖς πραότατος. 

πᾶσι δὲ μείλιχος καὶ φίλος διά τε τὴν ἐξ ὄψεως Β 

χάριν καὶ τὴν εὐπροσήγορον φιλανθρωπίαν. ἀλλὰ 

γὰρ ἐκεῖνος μὲν τῆς τὲ σῆς εὐσεβείας καὶ τῆς ἕαυ- 

τοῦ τὴν πρέπουσαν εὐφημίαν ἔχων πρὸς τὸν ἀεὶ 

χρόνον προαπεφοίτησε τοῦ ϑνητοῦ βίου. καϑάπερ 

ἔχ του συμποσίου. πρὶν εἴς τινα παροινίαν ἐκπεσεῖν 

τὴν τῷ μαχρῷ γήρᾳ παρεπομένην. εἰ δ᾽ ὃ τῶν 

παλαιῶν ποιητῶν τὲ καὶ φιλοσόφων λόγος ἐστὶν 

τί ἄωρος Ἠιαούϊαμϑ: ἀώρως 9 Νδυοκ. ρΡ. ὅ24 ἔχει 
μόνον μόρος ΒΟΡΙΡΒΙ: ἔχει πόνος 10 γεγώς Ναυοκίαβ: 
ἐγώ σ᾽ 94 ἔκ τοῦ ΒΟΥΡ51: ἐκ τοῦ 
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ἀληϑὴς ὥσπερ εἰκὸς ἔχειν, οὕτω καὶ τοῖς εὐσεβέσι 

τῶν μεταλλαξάντων ἔστι τις τιμὴ καὶ προεδρία κα- 

ϑάπερ λέγεται, καὶ χῶρός τις ἀποτεταγμένος ἐν ᾧ 
Ο διατρίβουσιν αἷ τούτων ψυχαί. καλὰς ἐλπίδας ἔχειν 

σὲ δεῖ περὶ τοῦ μακαρίτου υἱέος σου. ὅτι τούτοις ὅ 

συγκαταριϑμηϑεὶς συνέσται. 
θῦ. Ζέγεται δ᾽ ὑπὸ μὲν τοῦ μελικοῦ Πινδάρου 

ταυτὶ περὶ τῶν εὐσεβῶν ἐν “ἌἯιδου, 
τοῖσι λάμπει μὲν μένος ἀελίου τὰν ἐνθάδε νύ- 

χτα χάτω. το 

φοινικορόδοις ἐν λειμώνεσσι προάστιον αὐτῶν 

καὶ λιβάνῳ σκιαρὸν καὶ χρυσοκάρποισι βεβριϑός. 

καὶ τοὶ μὲν ἵπποις γυμνασίοις τὲ τοὶ δὲ πεσσοῖς, 
τοὶ δὲ φορμίγγεσι τέρπονται. παρὰ δέ σφισιν 

εὐανϑὴς ἅπας τέϑαλεν ὄλβος. 18 

ὀδμὰ δ᾽ ἐρατὸν κατὰ χῶρον κίδναται 
αἰεὶ ϑύα μιγνύντων πυρὶ τηλεφανεῖ παντοῖα 

ϑεῶν ἐπὶ βωμοῖς. 

Ὦ καὶ μικρὸν προελθὼν ἐν ἄλλῳ ϑρήνῳ περὶ ψυχῆς 
λέγων φησίν 30 

“ὀλβία δ᾽ ἅπαντες αἴσα λυσίπονον τελευτάν. 
καὶ σῶμα μὲν πάντων ἕπεται ϑανάτῳ περισϑενεῖ, 

ζωὸν δ᾽ ἔτι λείπεται αἰῶνος εἴδωλον" τὸ γάρ 

ἐστι μόνον 

1 Πινδάρου) ΒΕΙΡΈ. 1 γ». 42 11 τῶ Ρ. 11806: φοι- 
ψιπκορόδιαί τε λειμῶνες προάστιον ἃ. Ἠουτηδηπαβ: προ- 
ἄάστειον 12 χρυσέοις καρποῖς ΒοΟΘΟΚΉΪαΒ βεβριϑός Ἐ: 
βέβρυιϑε 18 τε ΗθΥΠΊΔΠΠΒ 15 Ἰάθια: τέϑηλεν 10 
ΧγΙδηᾶου: ἐρατῶν 11 Βορθοκῃῖαβ: ἀεὶ ϑύα ἨθΥΙΩΔΏΉΠΠΒ: 
ϑύματα 21 ΒΕΙΡΚ. 1 ρΡ. 421 28 ξωὸν δ᾽ ἔτι νιΐ. Βοτι. 
6. 28: ζῶν δὲ 24 ἐστι μόνον ἸὈϊάδηι: μόνον ἐστί 
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ἐκ ϑεῶν. εὕδει δὲ πρασσόντων μελέων, ἀτὰρ 
εὑδόντεσσιν ἐν πολλοῖς ὀνείροις 

δείκνυσι τερπνῶν ἐφέρποισαν χαλεπῶν τε κρίσιν.᾽ φέρ χ 
86. Ὁ δὲ ϑεῖος Πλάτων πολλὰ μὲν ἐν τῷ Περὶ 

ψυχῆς περὶ τῆς ἀϑανασίας αὐτῆς εἴρηκεν, οὐκ ὀλίγα 

δ᾽ ἐν τῇ Πολιτεία καὶ τῷ Μένωνι καὶ τῷ Γοργίᾳ καὶ ῃ η ; δ τυ: 
σποράδην ἐν τοῖς ἄλλοις διαλόγοις. ἀλλὰ τὰ μὲν ἐν 

τῷ Περὶ ψυχῆς διαλόγῳ ῥηϑέντα κατ᾽ ἰδίαν ὑπο- 

μὠνηματισάμενός ὅσοι παρέξομαι, ὡς ἐβουλήϑης" ἔσται 

δὲ πρὸς τὸ παρὸν καίρια καὶ χρήσιμα τὰ λεχϑέντα 
πρὸς Καλλικλέα τὸν ᾿4ϑηναῖον, ἑταῖρον δὲ καὶ μα- 

ιὅ 

30 

25 

ϑητὴν Γοργίου τοῦ ῥήτορος. φησὶ γὰρ ὃ παρὰ τῷ 

Πλάτωνι Σωκράτης. “ἄκουε δή. φασί, μάλα καλοῦ - 

λόγου. ὃν σὺ μὲν ἡγήσει. ὡς ἐγὼ οἶμαι, μῦϑον, 
ἐγὼ δὲ λόγον" ὡς ἀληϑῆ γὰρ ὄντα σοι λέξω ἃ μέλλω 
λέγειν. ὥσπερ γὰρ Ὅμηρος λέγει. διενείμαντο τὴν 

ἀρχὴν ὃ Ζεὺς καὶ ὃ Ποσειδῶν καὶ ὃ Πλούτων. 
ἐπειδὴ παρὰ τοῦ πατρὺς παρέλαβον. ἦν οὖν νόμος 

ὅδε περὶ ἀνθρώπων καὶ ἐπὶ Κρόνου. καὶ ἀεὶ καὶ 
νῦν ἔτ᾽ ἔστιν ἐν ϑεοῖς. τῶν ἀνθρώπων τὸν μὲν 
δικαίως διελϑόντα τὸν βίον καὶ ὁσίως. ἐπειδὰν τε- 

λευτήσῃ. εἰς μακάρων νήσους ἀπιόντα οἰκεῖν ἐν 

πάσῃ εὐδαιμονία ἐχτὸς κακῶν, τὸν δ᾽ ἀδίκως καὶ 
ἀϑέως εἰς τὸ τῆς δίκης τὲ καὶ τίσεως δεσμωτήριον. 151 

ὃ δὴ τάρταρον καλοῦσιν, ἰἕναι. τούτων δ᾽ οἵ δικα- 
σταὶ ἐπὶ Κρόνου καὶ ἔτι νεωστὶ τοῦ Ζιὸς τὴν ἀρχὴν 

8 ἐφέρποισαν Βοθοκμίαβ: ἐφέρπουσαν ὅ περὶ ἈΠ: περί 
τὲ 9 ἔσται δὲ ΒοΥ1ρ81: τὰ δὲ 11 πρὸς Καλλικλέα Χγ- 
ἸΔΟῪ 18 Πλάτωνι) ἄοτρ. Ρ. 828 ο φασί ῬΊαΐο: φησί 
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ἔχοντος ζῶντες ἦσαν ξώντων. ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ δικά- 

ἕξοντες ἧἣ μέλλοιεν τελευτᾶν. ἔπειτα αἵ δίχαι πῶς 

οὐ καλῶς ἐχρίνοντο. ὅ τ᾽ οὖν Πλούτων καὶ οἵ ἐπι- 
μεληταὶ οἵ ἐκ μακάρων νήσων ἰόντες ἔλεγον πρὸς 

τὸν 4έία ὅτι φοιτῷέν σφισιν ἄνθρωποι ἑκατέρωσε 
ἀνάξιοι. εἶπεν οὖν ὁ Ζεύς “ἀλλ᾽ ἐγώ᾽ ἔφη παύσω 
τοῦτο γιγνόμενον. νῦν μὲν γὰρ κακῶς αἱ δίέκαι 

Β δικάζονται. ἀμπεχόμενοι γάρ᾽ ἔφη “οἱ κρινόμενοι 

κρίνονται" ζῶντες γὰρ χρίνονται. πολλοὶ οὖν ἴσως" 

ἦ δ᾽ ὅς πονηρὰς ψυχὰς ἔχοντες ἠμφιεσμένον εἰσὶ 10 
σώματά τε καλὰ καὶ γένη καὶ πλούτους. καὶ ἐπειδὰν 

ἡ κρίσις ἧ, ἔρχονται αὐτοῖς πολλοὶ μαρτυρήσοντες 

ὡς δικαίως βεβιώκασιν. οἵ οὖν δικασταὶ ὑπό τε 
τούτων ἐχπλήττονται. καὶ ἅμα καὶ αὐτοὶ ἀμπεχό- 
μενοι δικάζουσι. πρὸ τῆς ψυχῆς τῆς ἑαυτῶν ὀφϑαλ- τ 

μούς τε καὶ ὦτα καὶ ὅλον τὸ σῶμα προκεκαλυμμέ- 
νοι. ταῦτα δὴ αὐτοῖς πάντ᾽ ἐπίπροσϑεν γίγνεται, 

καὶ τὰ αὐτῶν ἀμφιέσματα καὶ τὰ τῶν κρινομένων. 
Ο πρῶτον μὲν οὖν παυστέον ἐστὶ προειδότας αὐτοὺς 

τὸν ϑόνατον᾽ νῦν γὰρ προΐσασι. τοῦτο μὲν οὖν καὶ 30 
δὴ εἴρηται τῷ Προμηϑεῖ. ὅπως ἂν παύσῃ αὐτό. 

ἔπειτα γυμνοὺς χριτέον ἁπάντων τούτων᾽ τεϑνεῶ- 

τας γὰρ δεῖ κρίνεσϑαι. καὶ τὸν κριτὴν δεῖ γυμνὸν 

εἶναι. τεϑνεῶτα. αὐτῇ τῇ ψυχῇ αὐτὴν τὴν ψυχὴν 

ϑεωροῦντα ἐξαίφνης ἀποθανόντος ἑχάστου, ἔρημον 35 
ἁπάντων τῶν συγγενῶν. καὶ καταλιπόντα ἐπὶ τῆς 

9 πολλοὶ ΡῬ]αἴο: πολλοὶ μὲν 14 ἐκπλήττονται καὶ Ἰάθτα: 
ἐχπλήττονται 11 ἐπίπροσθεν ἰάδτα: ἐπιπρόσϑησις 18 
αὐτῶν τάρτη: ἑαυτῶν 20 νῦν Ἰάθιη: νῦν μὲν 26 συγγε- 
νῶν καὶ Ἰάθτα: συγγενῶν 
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γῆς πάντα ἐχεῖνον τὸν κόσμον, ἵνα δικαία ἡ κρίσις ἦ. 
ἐγὼ οὖν ταῦτ᾽ ἐγνωκὼς πρότερος ἢ ὑμεῖς ἐποιησά- 
μην δικαστὰς υἱεῖς ἐμαυτοῦ, δύο μὲν ἐκ τῆς ᾿Ασίας, 
Μίνω τε καὶ Ραδάμανϑυν., ἕνα δ᾽ ἐκ τῆς Εὐρώπης, 

5. Φἰακόν. οὗτοι οὖν ἐπειδὰν τελευτήσωσι., δικάσου- Ὁ 
σιν ἐν τῷ λειμῶνι, ἐν τῇ τριόδῳ ἐξ ἧς φέρετον τὼ 
ὁδώ, ἡ μὲν εἰς μακάρων νήσους, ἡ δ᾽ εἰς τάρταρον. 

χαὶ τοὺς μὲν ἐκ τῆς ᾿4 σίας Ρχδάμανϑυς κρινεῖ, τοὺς 
δ᾽ ἐκ τῆς Εὐρώπης Αἰακός" Μίνῳ δὲ πρεσβεῖα δώσω 

10 ἐπιδιακρίνειν ἐὰν ἀπορῆτόν τι τὼ ἑτέρω, ἵν᾽ ὡς 
δικαιοτάτη ἡ κρίσις ἦ περὶ τῆς πορείας τοῖς ἀνθρώ- 

ποις. ταῦτ᾽ ἐστίν. ὦ Καλλίκλεις, ἃ ἐγὼ ἀκηκοὼς 
πιστεύω ἀληϑῆ εἶναι" καὶ ἐκ τούτων τῶν λόγων. 

τοιόνδε τι λογίζομαι συμβαίνειν. ὅτι ὃ ϑάνατος 

15 τυγχάνει ὥν. ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, οὐδὲν ἄλλο ἢ δυοῖν 
πραγμάτοιν διάλυσις. τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος Ἑ 

ἀπ᾽ ἀλλήλοιν. 
51. Ταῦτά δοι συναγαγών. ᾿Απολλώνιε φίλτατε. 

καὶ συνθεὶς μετὰ πολλῆς ἐπιμελείας ἀπειργασάμην 

50. τὸν παραμυϑητιχκόν σοι λόγον, ἀναγκαιότατον ὄντα 

σοι πρός τε τὴν τῆς παρούσης λύπης ἀπαλλαγὴν καὶ 

τοῦ πάντων ἀνιαροτάτου πένϑους παῦλαν. περιέχει 
ὃὲ χαὶ τὴν πρὸς τὸν ϑεοφιλέστατον υἷόν σου ᾽4πολ- 
λώνιον πρέπουσαν τιμήν. ποϑεινοτάτην οὖσαν τοῖς 

86 ἀφιερωϑεῖσι. τὴν διὰ τῆς ἀγαϑῆς μνήμης καὶ τῆς 

ἀδιαλείπτου πρὸς τὸν ἀεὶ χρόνον εὐφημίας. καλῶς 

1 δικαία ἡ κρίσις Ῥ]αἴο: ἡ κρίσις δικαία 2 πρότερος 
1τάθυη: πρότερον 6 τὼ 1άθῃ:1: τὰ 10 ἀπορῆτόν τι τὼ 
ἑτέρω ἰᾶθιι: ἀπόρρητόν τι ἢ τῷ ἑτέρῳ 11 ἡ Ἰάθ1η 14 
τοιόνδε Ἰάθτη: τοιόν (510) 20 σοι 46]. Η 
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οὖν ποιήσεις καὶ τῷ λόγῳ πεισϑεὶς καὶ τῷ μακχκα- 
Ε ρίτῃ σου υἱῷ χαρισάμενος καὶ μεταβαλὼν ἐκ τῆς 

ἀνωφελοῦς περὶ τὸ σῶμα χαὶ τὴν ψυχὴν κακώσεως 

καὶ καταφϑορᾶς ἐπὶ τὴν συνήϑη σοι καὶ κατὰ φύσιν 

διαγωγὴν ἐλϑεῖν. ὡς γὰρ οὐδὲ συμβιῶν ἡμῖν ἡδέως ὅ 
ἑώρα κατηφεῖς ὄντας οὔτε σὲ οὔτε τὴν μητέρα. οὕ- 

τως οὐδὲ νῦν μετὰ ϑεῶν ὧν καὶ τούτοις συνεστιώ- 

μενος εὐαρεστήσειεν ἂν τῇ τοιαύτῃ ὑμῶν διαγωγῇ. 

ἀνδρὸς οὖν ἀγαϑοῦ καὶ γενναίου καὶ φιλοτέκνου 

1Ιορφοόνημα ἀναλαβὼν σεαυτόν τε καὶ τὴν μητέρα τοῦ 10 

νεανίσκου καὶ τοὺς συγγενεῖς καὶ φίλους ἔκλυσαι 

τῆς τοιαύτης κακοδαιμονίας, εἰς γαληνότερον με- 

τελϑὼν βίου σχῆμα καὶ προσφιλέστερον τῷ τε υἱῷ 

σου καὶ πᾶσιν ἡμῖν τοῖς κηδομένοις σου κατὰ τὸ 
προσῆκον. 1 

ὅ ἐλθεῖν 6]. Βὶ 18 προσφιλέστερον Ἰάθτη: προσφιλέ- 
στατον 



“ὙΓΙΕΙ͂ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ. Β 

1. ΜΟΣΧΊΩΝ. Σὺ δὴ Γλαῦκον χϑές, ὦ Ζεύ- 
ξιππε, τὸν ἰατρὸν ἀπετρίψω συμφιλοσοφεῖν ὑμῖν 

βουλόμενον. 

ΖΕΥΞΙΠΠΟΣ. Οὔτ᾽ ἀπετριψάμην, ὦ φίλε Μο- 

ὅ σχίων, οὔτ᾽ ἐβούλετο συμφιλοσοφεῖν ἐκεῖνος. ἀλλ᾽ 
2 ᾿Ὶ 2 ΄ Α - 

ἔφυγον καὶ ἐφοβήϑην λαβὴν φιλομαχοῦντι παρα-Ο 

σχεῖν. ἐν μὲν γὰρ ἰατρικῇ καϑ'᾽ Ὅμηρον ὁ ἀνήρ 
“πολλῶν ἀντάξιος ἄλλων᾽, 

οὐχ εὐμενὴς δὲ πρὸς φιλοσοφίαν, ἀλλ᾽ ἀεί τι τραχὺ 
τὸ χαὶ δύσκολον ἔχων ἐν τοῖς λόγοις. καὶ νῦν ἐναντίος 

δίνεις Ὁ » 3 , - Ἵ ΄ὔ 2 ᾿ ΕῚ ᾽ ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐχώρει. βοῶν ἔτι πρόσωϑεν οὐ μικρὸν οὐδ 

ἐπιεικὲς ἔργον ἡμῖν σύγχυσιν ὅρων τετολμῆσϑαι. 

διαλεχϑεῖσι περὶ διαίτης ὑγιεινῆς. ᾿χωρίς᾽ γὰρ ἔφη 

τὰ φιλοσόφων καὶ ἰατρῶν ὥσπερ τινῶν ᾿ Μυσῶν καὶ 
“- ς ΄, 3 ΄ -» 3 Ν ᾿ Ὁ 16 Φρυγῶν ὁδρίσματα᾽. καί τινα τῶν οὐ μετὰ σπουδῆς. 

οὐ μὴν ἀχρήστως εἰρημένων παρ᾽ ἡμῶν διὰ στόμα- 
τος ἔχων ἑσπάραττεν. 

ΜΟΣΧΊΩΝ, ᾿4Ζλλὰ καὶ τούτων ἔγωγε καὶ τῶν 

2 ἀπετρίψω -- ἀπετριψάμην Οοθαοίαβ: ἀπετρέψω --- ἀπε- 
τρεψάμην 1 Ὅμηρον) ΛΔ δ1ὅ 18 χωρὶς] Νάποκ. Ρ. 725 
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ἄλλων. ὦ Ζεύξιππε, πρόϑυμος ἀκροατὴς ἡδέως ἂν 
γενοίμην. 

ΖΕΎΞΙΠΠΟΣ. Φιλόσοφος γὰρ εἶ τὴν φύσιν, 
ὦ Μοσχίων, καὶ τῷ μὴ φιλιατροῦντι χαλεπαίνεις 

φιλοσόφῳ, καὶ ἀγανακτεῖς εἰ μᾶλλον αὐτὸν οἴεται 
προσήκειν γεωμετρίας καὶ διαλεκτικῆς καὶ μουσικῆς 

ὁρᾶσϑαι μεταποιούμενον ἢ ζητεῖν χαὶ μανϑάνειν 

βουλόμενον 

“ὅττι τοι ἐν μεγάροισι κακόν τ᾽ ἀγαϑόν τε τέ- 
τυχται 

τῷ σώματι. καίτοι πλείους ἂν ἴδοις ἐκεῖ ϑεατάς, 

ὅπου ϑεωρικόν τι νέμεται τοῖς συνιοῦσιν, ὥσπερ 
᾿“ϑήνησι" τῶν ἐλευϑερίων δὲ τεχνῶν ἰατρικὴ τὸ μὲν 
γλαφυρὸν καὶ περιττὸν καὶ ἐπιτερπὲς οὐδεμιᾶς ἐν- 

δεέστερον ἔχει. ϑεωρικὸν δὲ μέγα τοῖς φιλομαϑοῦσι 

τὴν σωτηρίαν καὶ τὴν ὑγίειαν ἐπιδίδωσιν. ὥστ᾽ οὐ 

παράβασιν ὅρων ἐπικαλεῖν δεῖ τοῖς περὶ ὑγιεινῶν 

διαλεγομένοις φιλοσόφοις. ἀλλ᾽ εἰ μὴ παντάπασιν 

ἀνελόντες τοὺς ὅρους οἴονται δεῖν ὥσπερ ἐν μιᾷ 

χώρᾳ κοινῶς ἐμφιλοκαλεῖν. ἅμα τὸ ἡδὺ τῷ λόγῳ 

καὶ τὸ ἀναγκαῖον διώκοντες. 
ΜΟΣΧΊΩΝ. ᾿4λλὰ Γλαῦκον μὲν ἐῶμεν, ὦ Ζεύ- 

Ε ξιππε. ὑπὸ σεμνότητος αὐτοτελῆ βουλόμενον εἶναι 

καὶ ἀπροσδεᾶ φιλοσοφίας, σὺ δὲ τοὺς λόγους ἡμῖν 

δίελθε πάντας" εἰ δὲ βούλει. πρώτους ἐχείνους ὧν 
ἔφης οὐ πάνυ μετὰ σπουδῆς εἰρημένων ἐπιλαμβάνε- 
σϑαι τὸν Γλαῦκον. 

9 Ἠοτϊηθυ. δ 892 19 τοὺς ὅρους οἴονται δεῖν Ε: οἷον- 
ται δεῖν τοὺς ὕρους 

10 

15 

Ι 

ἈΠ 
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2. ΖΕΥΞΙΠΠΟΣ. Ἔφη τοίνυν ὁ ἑταῖρος ἡμῶν 

ἀκοῦσαί τινος λέγοντος ὡς τὸ τὰς χεῖρας ἀεὶ ϑερ- 
μὰς ἔχειν καὶ μὴ περιορᾶν ψυχομένας οὐ μικρὸν εἴη 125 

πρὸς ὑγίειαν, καὶ τοὐναντίον ἡ τῶν ἄκρων περί- 

ὄψυξις εἰς τὰ μέσα συνελαύνουσα τὸ ϑερμὸν ὥσπερ 

τινὰ συνήϑειαν ἢ μελέτην ἐμποιεῖ πυρετοῦ" τὸ δ᾽ 

ἔξω στρέφοντα μετὰ τῆς ϑερμότητος ἕλκειν ἐπὶ πάντα 

καὶ διανέμειν τὴν ὕλην ὑγιεινόν. ἂν μὲν οὖν ἐνερ- 

γοῦντές τι ταῖς χερσὶ καὶ χρώμενοι τυγχάνωμεν: 
τὸ αὐτὴν τὴν κίνησιν ἐπάγειν ἐνταῦϑα καὶ συνέχειν τὸ 

ϑερμόν" ἔργων δὲ τοιούτων σχολὴν ἄγοντας ἥκιστα 

δεῖν προσδέχεσθαι τοῖς ἄκροις τὸ ψυχρόν. 
8. Ἕν μὲν οὖν τοῦτο τῶν γελασϑέντων ἦν" δεύ-. 

τερον δ᾽ οἶμαι τὸ περὶ τὰς τροφὰς ἃς προσφέρετε 

16 τοῖς κάμνουσιν. ἅπτεσθαι γὰρ αὐτῶν διὰ χρόνου Β 
παρήνει καὶ γεύεσθαι. συνεϑίζοντας αὑτοὺς ἐν τῷ 

ὑγιαίνειν καὶ μὴ τρέμοντας ὥσπερ τὰ παιδάρια μηδὲ 
μισοῦντας ἐκείνην τὴν δίαιταν, ἀλλὰ ποιουμένους 
ἀτρέμα χειροήϑη ταῖς ὀρέξεσι καὶ σύντροφον, ὅπως 
ἐν τῷ νοσεῖν μὴ δυσχεραίνωμεν ὡς φάρμακα τὰ 

σιτία μηδ᾽ ἀσχάλλωμεν ἁπλοῦν τι καὶ ἄνοψον καὶ 
ἄχνισον λαμβάνοντες. ὅϑεν οὐδ᾽ ἀλούτους ποτὲ 

φευκτέον ἐλθεῖν ἐπὶ τροφὴν οὐδ᾽ ὕδωρ πιεῖν οἴνου 
παρόντος οὐδὲ ϑερμὸν ἐν ϑέρει. χιόνος παρακειμέ- 

νης, τὰς μὲν ἐπιδεικτικὰς καὶ σοφιστικὰς χαίρειν Ο 

ἐῶντας ἀποσχέσεις τῶν τοιούτων καὶ μεγαλαυχίας 
ἐπὶ ταῖς ἀποσχέσεσιν, αὐτοὺς δὲ καϑ' ἑαυτοὺς σιωπῇ 

τήν τε ὄρεξιν ἅμα τοῦ συμφέροντος ὑπήκοον ἐϑίζον- 

τας εἶναι μετ᾽ εὐκολίας, καὶ τῆς ψυχῆς ἀφαιροῦντας 
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πόρρωϑεν ἔτι τὴν περὶ ταῦτα μιχρολογίαν ἐν ταῖς 

νόσοις καὶ τὸ ἐπιϑρηνεῖν. ἀνοδυρομένης ὡς ἐξ ἧἡδο- 

νῶν μεγάλων καὶ ἀγαπητῶν εἰς ἀγεννῆ καὶ ταπεινὴν 

ἀπελήλαται δίαιταν. εὖ γὰρ εἰρημένον τὸ “ἑλοῦ βίον 
τὸν ἄριστον. ἡδὺν δ᾽ αὐτὸν ἡ συνήϑεια ποιήσει" 5 

καὶ κατὰ μέρος ὡς ἕκαστα πειρωμένῳ χρήσιμόν ἐστι. 
μάλιστα δὲ τῶν περὶ τὸ σῶμα διαιτημάτων ἐν τοῖς 

ὑγιεινοτάτοις ἐπάγοντα τὴν συνήϑειαν εὐμενῆ καὶ 

γνώριμα τῇ φύσει καὶ οἰκεῖα παρασκευάζειν, μεμνη- 
ἢ μένον ἃ πάσχουσιν ἔνιοι καὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς ἀρρω- τὸ 

στίαις. χαλεπαίνοντες χαὶ δυσανασχετοῦντες ὕδατος 

ϑερμοῦ προσφερομένου χαὶ ῥοφήματος ἢ ἄρτου. 

μιαρὰ μὲν ταῦτα καὶ ἀηδῆ μιαροὺς δὲ καὶ χαλεποὺς 

τοὺς ἀναγκχάξοντας ἀποκαλοῦντες. πολλοὺς δὲ καὶ 

λουτρὸν ἀπώλεσεν, οὐδὲν ἐν ἀρχῇ μέγα κακὸν ἔχον- τ 

τας ἀλλ᾽ ἢ τὸ μὴ δύνασϑαι μηδ᾽ ὑπομένειν γεύσα- 
σϑαι τροφῆς ἀλούτους᾽ ὧν καὶ Τίτος ἦν ὃ αὐτοχρά- 

τῶρ. ὥς φασιν οἱ νοσηλεύσαντες. 

4. Ἔτι τοίνυν ἐλέχϑη τοιοῦτον, ὡς ἀεὶ μὲν 

ὑγιεινότερα σώματι τὰ εὐτελέστερα. μάλιστα ὃὲ φυ- 30 
Ε λακτέον πλησμονὰς καὶ μέϑας καὶ ἡδυπαϑείας ἕορ- 

τήν τινα μέλλουσαν ἢ φίλων ὑποδοχὴν ἐν χερσὶν 

ἔχοντας ἢ προσδοκῶντας ἑστίασιν βασιλικὴν καὶ 

ἡγεμονικὴν καὶ συμπεριφορὰν ἀπαραίτητον. οἷον 

ἐπιόντος ἀνέμου καὶ κύματος εὐσταλὲς τὸ σῶμα καὶ 35 

κοῦφον ἐν εὐδίᾳ παρασκχευάξοντας. ἔργον γάρ ἐστιν 

ἐν συνουσίαις καὶ φιλοφροσύναις αὑτὸν ἐπὶ τῶν με- 

6 ὡς ἕκαστα) ὡς ἕκάστῳ Ῥαπίαχιᾶθ5. ἕπασταῦ οἴ, Ἠοτη. 
ὃ 119. ὦ 289 34 καὶ 46]. Μβατνιρσταβ 
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τρίων καὶ τῶν συνήϑων φυλάξαι μὴ πᾶσι μετ᾽ ἀηδίας 

δεινῆς ἐπαχϑῆ φανέντα χαὶ φορτικόν. ἵν᾿ οὖν μὴ 
πῦρ ἐπὶ πυρί. ὥς φασι. πλησμονή τις ἐπὶ πλησμονῇ 
καὶ ἄκρατος ἐπ᾽ ἀκράτῳ γένηται. τὸ παιχϑὲν ἀστείως 

5 ὑπὸ Φιλίππου μετὰ σπουδῆς μιμητέον᾽ ἦν δὲ τοιοῦ- 
τον. ἄνθρωπος αὐτὸν ἐπὶ χώρας ὡς σὺν ὀλίγοις 

ὄντα δειπνῆσαι παρεκάλεσεν. εἶθ᾽ ὁρῶν πολλοὺς 
ἄγοντα παρεσχευασμένων οὐ πολλῶν ἐταράττετο. 

συναισϑόμενος οὖν ὃ Φίλιππος ὑπέπεμπε τῶν φίλων 
10 ἑκάστῳ κελεύων πλακοῦντι χαταλιπεῖν χώραν. οἵ δὲ194 

πειϑόμενοι καὶ προσδοκῶντες ἐφείδοντο τῶν παρα- 

κειμένων. ἤρκεσεν οὖν ἅπασι τὸ δεῖπνον. οὕτω δὴ 

προπαραδκευαστέον αὑτοὺς τῶν ἀναγκαίων συμπερι- 

φορῶν. καὶ ὄψῳ καὶ πέμματι καὶ νὴ Ζία μέϑῃ χώραν 

15 φυλάττοντας ἐν τῷ σώματι. καὶ πρόσφατον ἐπὶ ταῦτα 

καὶ βουλομένην τὴν ὕρεξιν ἄγοντας. 

ὅ. ν δὲ τοιαῦταί τινες ἄφνω βαρεῖς ὄντας 

ἡμᾶς καὶ διακειμένους φαύλως ἀνάγκαι καταλάβω- 

σιν ἡγεμόνων καλούντων ἢ ξένων ἐπιφανέντων ὑπ᾽ 
0 αἰδοῦς βαδίζειν εἰς ταὐτὸ τοῖς ἱκανῶς ἔχουσι καὶ 

συμπίνειν, ἐνταῦϑα μάλιστα δεῖ παρατετάχϑαι πρὸς Β 

“τὴν μέγα σινομένην ἄνδρας αἰδῶ᾽ καὶ δυσωπίαν. 

τὰ τοῦ τραγικοῦ Κρέοντος λέγοντας 

κρεῖσσον δέ μοι νῦν πρός σ᾽ ἀπέχϑεσϑαι. ξένε, 
" ἢ μαλϑακισϑένϑ'᾽ ὕστερον μέγα στένειν. 

τὸ γὰρ ἀγροικίας φοβηϑέντα δόξαν εἰς πλευρῖτιν ἢ 

φρενῖτιν ἐμβάλλειν ἑαυτὸν ἀγροίκου τινὸς ὡς ἀλη- 

1ὅ ταῦτα καὶ Ἀ: ταῦτα 22 τὴν! ΗογηοΥ. 3 45. Ηρο5]οά. 
ΟἹ) 818 24 πτρ. Μοά. 290 
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ϑῶς ἐστι καὶ νοῦν οὐκ ἔχοντος οὐδὲ λόγον ἄνευ 

κύλικος καὶ κνίσης ἀνθρώποις ἐπιστάμενον ὁμιλεῖν. 

ἥ τε γὰρ παραίτησις ἂν τὸ ἐπιδέξιον καὶ τὸ ἀστεῖον 
ἔχῃ. οὐχ ἧττον ἔσται κεχαρισμένη τῆς συμπεριφορᾶς. 

ἄν τέ τις παρέχων ἑστίασιν ὥσπερ ϑυσίαν ἄγευστονδ 
αὐτὸς ἀπέχηται παρά τὲ τῇ κύλικι καὶ τῇ τραπέξῃ, 
μετὰ προϑυμίας καὶ φιλοφροσύνης ἅμα τι παίζων 

καὶ λέγων εἰς ἑαυτόν, ἡδίων φανεῖται τοῦ συμμε- 

ϑυσκομένου καὶ συνοψοφαγοῦντος. ἐμνήσϑη δὲ τῶν 
μὲν παλαιῶν ᾿Δ4λεξάνδρου μετὰ πότον πολὺν αἰσχυν- τὸ 

ϑέντος ἀντειπεῖν Μηδίῳ παρακαλοῦντι καὶ καταβα- 

λόντος αὖϑις ἐξ ἀρχῆς αὑτὸν εἰς ἄκρατον ἀφ᾽ οὗ 
διεφϑάρη. τῶν δὲ καϑ᾽ ἡμᾶς 'Ῥήγλου τοῦ παγκρα- 
τιαστοῦ. καλοῦντος γὰρ ἐπὶ τὸ λουτρὸν ἅμ᾽ ἡμέρᾳ 
Τίτου Καίσαρος ἧκε καὶ συνελούσατο. καὶ πιὼν ἅπαξ, 15 
ὥς φασιν, ἀποπληξίας καταλαβούσης εὐϑὺς ἀπέϑανε. 

ταῦϑ' ἡμῖν ὃ Γλαῦκος ἐν γέλωτι προύφερεν ὡς 
παιδαγωγικά: τῶν δ᾽ ἄλλων οὐ πάνυ πρόϑυμος ἦν 
ἀκούειν, οὐδ᾽ ἡμεῖς ἐκείνῳ διηγεῖσϑαι. σὺ δ᾽ ἐπι- 
σκόπει τῶν λεχϑέντων ἕκαστον. : 30 

6. Πρῶτον μὲν ὃ Σωκράτης παρακελευόμενος 
φυλάττεσϑαι τῶν βρωμάτων ὅσα μὴ πεινῶντας ἐσϑί- 

εν ἀναπείϑει. καὶ τῶν πωμάτων ὅσα πίνειν μὴ 

διψῶντας, οὐχ ἁπλῶς τὸ χρῆσϑαι τούτοις ἀπηγό- 
ρευσεν. ἀλλὰ χρῆσϑαι δεομένους ἐδίδασκε καὶ τὸ 36 

ἡδὺ κατατάττοντας αὐτῶν εἰς τὸ ἀναγκαῖον, ὥσπερ 

ὅ ἀγεύστου ϑυσίας Η. ϑυσίας ἄγευστος 6 παρά τε] 
παρῇ δὲ ὟὟ 11 καταβαλόντος 5εΥρ51: καταβάλλοντι 
12 αὑτὸν Η: αὐτὸν ἀφ᾽] ὑφ᾽ 3 21 πρῶτον ὟὟΥ : πρῶτος 
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οἱ τὰ ϑεωρικὰ ποιοῦντες ἕν ταῖς πόλεσι στρατιωτικά. 

τὸ γὰρ ἡδὺ τῇ φύσει μέχρι ἂν ἢ μέρος τοῦ τρέφον- 

τος οἰχεῖόν ἐστι. καὶ δεῖ πεινῶντας ἔτι τῶν ἀναγ- 
καίων ἀπολαύειν τῶν ἡδέων, ἰδία δὲ μὴ κινεῖν 

ὅ ἑτέρας ὀρέξεις τῶν κοινῶν ἀπηλλαγμένους. ὥσπερ 
γὰρ αὖ τῷ Σωκράτει γυμνάσιον ἦν οὐκ ἀηδὲς ἡ 
ὄρχησις, οὕτως ᾧτινι τὸ πέμμα καὶ τὸ τράγημα 
δεῖπνόν ἐστι καὶ σιτίον, ἧττον βλάπτεται: τὸ δ᾽ 
ἀπέχοντα τῇ φύσει τὸ μέτριον καὶ πεπληρωμένον 

10 ἐπιδράττεσϑαι τῶν τοιούτων φυλακτέον ἐν τοῖς μά- 

λιότα. φυλακτέον δὲ τῆς περὶ ταῦτα φιληδονίας καὶ 

γαστριμαργίας οὐδὲν ἧττον ἀπειροκαλίαν καὶ φιλο- 

τιμίαν" καὶ γὰρ αὗται πολλάκις συναναπείϑουσι μὴ - 

πεινῶντας ἐσθίειν ἔνια καὶ πίνειν μὴ διψῶντας, 

τ ἀνελευϑέρους κομιδῇ καὶ φορτικὰς ὑποβάλλουσαι 

φαντασίας, ὡς ἄτοπόν ἐστι πράγματος σπανίου καὶ 

πολυτελοῦς μὴ ἀπολαῦσαι παρόντος. οἷον οὔϑατος 

ἢ μυκήτων ᾿Ιταλικῶν ἢ Σαμίου πλακοῦντος ἢ χιόνος 

ἐν Αἰγύπτῳ. ταῦτα γὰρ δήπου προάγεται πολλάκις 

χρῆσϑαι τοῖς περιβοήτοις καὶ σπανίοις, ὥσπερ ὑπὸ 19ὅ 

κνίσης τῆς κενῆς δόξης ἀγομένους καὶ τὸ σῶμα κοι- 

νωνεῖν μηδὲν δεόμενον ἀναγχάζοντας, ὕπως ἔχωσιν 

ἑτέροις διηγεῖσθαι. ξηλούμενοι τῆς ἀπολαύσεως τῶν 

οὕτω δυσπορίστων χαὶ περιττῶν. ὅμοια δὲ καὶ πρὸς 

γυναῖκας ἐνδόξους πάσχουσιν. ἰδίαις μὲν γὰρ ἔστιν 
ὅτε καὶ καλαῖς καὶ ἀγαπώσαις συναναπαυύόμενοι τὴν 

Ὕ ἡσυχίαν ἄγουσι, Φρύνῃ δὲ τελέσαντες ἀργύριον ἢ 

4 ἀπολαύειν ὟὟ : ἀπολαύειν ἢ 0 αὖ τῷ ὟΥ: αὐτῷ 
Σωκράτει) ΧΘΠΟΡ. ὅοην. ΠῚ 17 

ῬΙαίατοηὶ Μουδ]ῖα. ΥΙ]. 1. 20 
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Δαΐδι καὶ τὸ σῶμα φαύλως καὶ πρὸς συνουσίαν 
ἀργῶς ἔχοντες διακείμενον ἐγείρουσιν ἅμα καὶ παρα- 

χαλοῦσι τὸ ἀκόλαστον ἐπὶ τὴν ἡδονὴν ὑπὸ τῆς 

κενῆς δόξης. αὐτὴ γοῦν ἔλεγεν ἡ Φρύνη πρεσβυ- 

τέρα γεγενημένη τὴν τρύγα πλείονος πωλεῖν διὰ ὅ 

τὴν δόξαν. 

1. Ἔστι δὲ μέγα καὶ ϑαυμαστόν. ἂν ὅσον ἡ φύ- 

σις δεομένη δέχεται τῶν ἡδονῶν προσιέμενοι τῷ 

σώματι. μᾶλλον δ᾽ ἂν τὰ πολλὰ παρὰ τὰς ὀρέξεις 
αὐτῷ διαμαχόμενοι καὶ ἀναβαλλόμενον καὶ μόλις τὸ 

πάνυ ταῖς ἀναγκαίαις χρηματίξζοντες ἢ ὥς φησιν ὃ 

Πλάτων καὶ δάκνοντος καὶ χατατείνοντος ἐνδιδόντες 

ἀβλαβεῖς ἀπαλλάττωμεν. τὰς δ᾽ ἀνάπαλιν ἐκ τῆς 
ψυχῆς ἐπὶ τὸ σῶμα κατιούσας ἐπιϑυμίας καὶ κατα- 

βιαξζομένας τοῖς ἐκείνης ὑπηρετεῖν καὶ συνεξανίστα- τ 

σϑαι πάϑεσιν οὐδεμία μηχανὴ τὸ μὴ σφοδροτάτας 

βλάβας καὶ μεγίστας ἐφ᾽ ἡδοναῖς ἀσϑενέσι καὶ ἀμαυ- 
ραῖς ἐναπολιπεῖν. ἥκιστα δὲ ψυχῆς ἐπιϑυμίᾳ σῶμα 

πρὸς ἡδονὰς κινητέον᾽ ἡ γὰρ ἀρχὴ παρὰ φύσιν γίγνε- 

ται. καὶ καϑάπερ αἱ τῶν μασχαλῶν ψηλαφήσεις οὐκ 39 

ἴδιον οὐδὲ πρᾶον οὐδ᾽ ἵλεων γέλωτα τῇ ψυχῇ παρέ- 
χουσιν ἀλλ᾽ ἐοικότα σπασμῷ καὶ χαλεπόν. οὕτω πά- 
λιν ὅσας τὸ σῶμα νυττόμενον ὑπὸ τῆς ψυχῆς ἡδονὰς 

ἴσχει καὶ ταραττόμενον, ἑκστατικαὶ καὶ ταρακτικαὶ 
αὗται καὶ ἀλλότριαι τῆς φύσεώς εἰσιν. ὅταν οὖν τι 536 

.-» τ 'ἀπδι λὸ να, ταν μὴ 

τῶν σπανίων ἀπολαυσμάτων ἢ ἐνδόξων παραγένη- 

ται. φιλοτιμητέον ταῖς ἀποσχέσεσι μᾶλλον ἢ ταῖς 

ἀπολαύσεσι. μεμνημένους ὅτι καϑάπερ ὃ Σιμωνίδης 

9 παρὰ] πρὸς Καὶ 
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“ ζ 4 3 5. ,ἂὼ Ὁ , 
ἔλεγε μηδέποτ᾽ αὐτῷ μεταμελῆσαι σιγήσαντι. φϑεγ- 

ξαμένῳ δὲ πολλάκις. οὕτως ἡμῖν οὔτ᾽ ὄψον παρω- αμὲνρ 5. 9 ἡμὺ 9 
σαμένοις μετεμέλησεν οὔϑ᾽ ὕδωρ ἀντὶ Φαλερίνου 

πιοῦσιν. ἀλλὰ τοὐναντίον οὐ μόνον οὐ προσβια- 

στέον ἐστὶ τὴν φύσιν. ἀλλὰ χὰἂὰν δεομένῃ προσφέ- 

ρηταί τι τῶν τοιούτων, ἐπὶ τὰ λιτὰ καὶ συνήϑη 
πολλάκις ἀποτρεπτέον ἔϑους ἕνεκα καὶ μελέτης τὴν 

ὕρεξιν. 
“εἴπερ γὰρ ἀδικεῖν χρή 

φησὶν ὃ Θηβαῖος οὐκ ὀρϑῶς λέγων, 

“τυραννίδος πέρι 

κάλλιστον ἀδικεῖν" 

ἡμεῖς δὲ βέλτιον ὡς. εἴπερ φιλοδοξεῖν πρὸς τὰ τοι- 

αὔτα. ἐγχρατείᾳ κάλλιστον ὑπὲρ ὑγιείας. οὐ μὴν 
5 Ν᾽ ᾿ ΄ Ν ΄ δὲν Ψ, 2 , 
ἀλλὰ καὶ μικρολογία καὶ γλισχρότης ἐνίους ἀναγκά- 

ξει πιέζοντας οἴκοι τὰς ἐπιϑυμίας καὶ κατισχναίνον- 
3 , 2 ὋΣ , “-- »-» Ἁ 

τας ἑμπίπλασθϑαι παρ΄ ἑτέροις τῶν πολυτελῶν καὶ 
3 ,Α , 3 , 3 - 3 

ἀπολαύειν. καϑάπερ ἐκ πολεμίας ἀφειδῶς ἐπισιτιξζο- 

μένους εἶτα κακῶς διατεϑέντες ἀπίασιν. εἰς τὴν 

ὑστεραίαν ἐφόδιον τῆς ἀπληστίας τὴν ἀπεψίαν ἔχον- 
ς Χ τι , ᾿" ᾿ " ’ 

τες. ὁ μὲν οὖν Κράτης διὰ τρυφὴν καὶ πολυτέλειαν 
Ψ 3 Ὡ“ Ν ’ ᾿Ὶ Ν , οἰόμενος οὐχ ἥκιστα τὰς στάσεις καὶ τὰς τυραννίδας 

ἐμφύεσϑαι ταῖς πόλεσι. μετὰ παιδιᾶς παρήνει 
“μὴ πρὸ φακῆς λοπάδ᾽ αὔξων 

9 

αὐτὸς δέ τις ἑαυτῷ παρακελευέσϑω μὴ πρὸ φακῆς 

9 ΕπτρΡ. ῬΈοΘη. δὅ27 14 ἐγκρατείᾳ ὙὟΥ : ἐγκράτεια 
24 ΒοΙΡ. 2 ρ. 861 9ὅ εἰς ΑἸΒοπᾶθαβ ΓΥ͂ Ρ. 158 Ὁ: ἀεὶ ἐς 

50} 



508 Ὲ ΤΌΒΝΘΌΑ ΒΑΝΊΤΑΤΕ 

γ 45. ΒΩ ᾿ ψ, ς ΄ λοπάδ᾽ αὔξων μηδὲ πάντως ὑπερβαίνων τὴν καορδα- 

μίδα καὶ τὴν ἐλαίαν ἐπὶ τὸ ϑρῖον καὶ τὸν ἰχϑὺν 

εἰς στάσιν ἐκ πλησμονῆς τὸ σῶμα καὶ ταραχὰς ἐμ- 

βάλλειν καὶ διαρροίας. τὰ γὰρ εὐτελῆ κρατεῖ τὴν 
2 ἘΣ οὶ ὧω -. , ΕῚ - ᾿ ’ 

ὄρεξιν ἐπὶ τῶν φυσικῶν μέτρων, ὀψοποιῶν δὲ τέχναι ὅ 

1ϑθχαὶ δημιουργῶν καί 

«ϑολστωρνα οι ἔυτος., 

τὰ πανοῦργα ταῦτ᾽ ὀψάρια χὑποτρίμματα᾽ 
ι ο᾽ 

κατὰ τὸν κωμικὸν ἀεὶ τοὺς ὅρους τῆς ἡδονῆς μετα- 

τίϑησιν εἰς τοὔμπροσθεν καὶ παραλλάττει τὸ συμ- 

φέρον. οὐκ οἶδα δ᾽ ὅντινα τρόπον. ἡμῶν τὰς γυναῖ- τὸ 
κας ὅσαι φίλτρα μηχανῶνται καὶ γοητείας ἐπὶ τοὺς 

ἄνδρας βδελυττομένων καὶ δυσχεραινόντων. μισϑω- 

τοῖς τε καὶ δούλοις προσεφιᾶσι τὰ σιτία καὶ τὰ ὄψα 

μονονοὺ μαγγανεύειν καὶ φαρμάττειν. εἰ τοίνυν καὶ 

πικρότερον φανεῖται τὸ τοῦ ᾿ἀρκεσιλάου πρὸς τοὺς τ 

μοιχικοὺς καὶ ἀκολάστους εἰρημένον, “μηδὲν διαφέ- 
ρειν ὕπισϑέν τινα ἢ ἔμπροσϑεν εἶναι κίναιδον᾽, οὐκ 

Β ἀνάρμοστόν ἔστι τοῖς ὑποκειμένοις. τί γὰρ ὡς ἀλη- 

ϑῶς διαφέρει σατύρια προσάγοντα κινεῖν καὶ παρο- 

ξύνειν τὸ ἀκόλαστον ἐπὶ τὰς ἡδονάς, ἢ τὴν γεῦσιν 30 

ὀσμαῖς καὶ καρυκείαις ἐθίζειν ὥσπερ τὰ ψωριῶντα 

κνησμῶν ἀεὶ δεῖσϑαι καὶ γαργαλισμῶν;:; 
8. Ἄλλοτε μὲν οὖν πρὸς τὰς ἡδονὰς λεκτέον 

ἴσως. τὸ καλὸν καὶ σεμνὸν ἐφ᾽ ἑαυτοῦ τῆς ἐγκρα- 
τείας οἷόν ἐστι δεικνύοντας" ὃ δὲ νῦν λόγος ὑπὲρ 56 

πολλῶν ἡδονῶν καὶ μεγάλων ἐστίν. οὔτε γὰρ πρά- 

1 αὔξων Ἡ: αὔξων αἰεὶ 8 κωμικὸν] ΜοΙπρ, ΤΥ 
Ρ. 610 18 προσεφιᾶσι] τινὲς ἐφιᾶσι3 21 ἐϑίζειν Με- 
“ἰτϊδουβ: ἐρεθίζειν 



ΡΒΑΒΟΈΒΡΤΑ 909 

ἕξεις οὔτ᾽ ἐλπίδας οὔτ᾽ ἀποδημίας οὔτε διαγωγὰς αἵ 
΄ Ά Ω’ ς Ν ς - 3 “" ᾿ νόσοι τοσαύτας ὅσας ἡδονὰς ἡμῶν ἀφαιροῦνται καὶ 

διαφϑείρουσιν. ὅϑεν ἥκιστα λυσιτελεῖ καταφρονεῖν Ο 

τῆς ὑγιξίας τοῖς μάλιστα τὴν ἡδονὴν διώκουσι. καὶ 
οι γὰρ φιλοσοφεῖν ἀρρωστίαι πολλοῖς παρέχουσι καὶ 

στρατηγεῖν νὴ Ζία καὶ βασιλεύειν. ἡδοναὶ δὲ σωμα- 
Ν Ἀ » ΄ , 2 ἈΝ 3 Φι9. ΟΣ ’ μι τικαὶ καὶ ἀπόλαύσεις ἔνιαι μὲν οὐδ᾽ ὅλως γένεσιν ἕν 

νόσῳ λαμβάνουσιν, αἱ ὃὲ λαμβάνουσαι βραχὺ τὸ 
οἰκεῖον καὶ οὐ χαϑαρὸν ἀλλὰ συμπεφυρμένον πολλῷ 

τὸ τῷ ἀλλοτρίῳ καὶ μεμωλωπισμένον ὥσπερ ἔκ ζάλης 

καὶ χειμῶνος ἀναφέρουσιν. οὐ γὰρ “ἐν πλησμοναῖς 

Κύπρις". ἀλλὰ μᾶλλον ἐν εὐδίᾳ σαρκὸς καὶ γαλήνῃ 
καὶ Κύπρις εἰς ἡδονὴν τελευτᾷ καὶ βρῶσις καὶ πόσιο" 

ἡ δ᾽ ὑγίεια ταῖς ἡδοναῖς ὥσπερ ἣ γαλήνη ταῖς ἀλ- Ὁ 

ιὸ χυόσιν ἀσφαλῆ καὶ καλὴν γένεσιν καὶ λοχείαν ἐνδί- 

δωσι. κομψῶς γὰρ ἔοικεν ὃ Πρόδικος εἰπεῖν ὅτι 

τῶν ἡδυσμάτων ἄριστόν ἐστι τὸ πῦρ᾽ ἀληϑέστερον 

δ᾽ ἄν τις εἴποι τὴν ὑγίειαν ἥδυσμα ϑειότατον εἶναι 

καὶ προσηνέστατον: ἑφϑὰ μὲν γὰρ καὶ ὀπτὰ καὶ. 
90 πεπτὰ βρώματα νοσοῦσιν ἢ κραιπαλῶσιν ἢ ναυτιῶ- 

σιν οὐδεμίαν ἡδονὴν οὐδὲ χάριν ἀποδίδωσι, καϑαρὰ 

δὲ χαὶ ἀκραιφνὴς ὕρεξις ὑγιαίνοντι σώματι πᾶν 
ς ᾿" » ἈΝ 4 .Β ,ὔ 5 ζ [ν " 

ἡδὺ ποιεῖ καὶ ᾿ἁρπαλέον᾽, ὡς Ὅμηρος ἔφη. καὶ 

πρόσφορον. 
5 9, ᾿Επεὶ δ᾽ ὥσπερ ὁ Ζημάδης πολεμικοὺς ἀκαί- 

ε 2 ΄,’ ΒΩ . Π 

ρῶς τοὺς ᾿4ϑηναίους ὄντας ἔλεγε μηδέποτε χειροτο- Πὶ 

νεῖν εἰρήνην ἄνευ μελάνων ἱματίων, οὕτω καὶ ἡμεῖς 

11 ἐν πλησμοναῖς) Νδιοκ. Ρν. ὅ06 18 δ᾽ Μοφιυϊβοῦβ: 
γὰρ 28 Ὅμηρος) 8' 164 
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οὐδέποτε μεμνήμεϑα λιτῆς διαίτης καὶ σώφρονος 

ἄνευ καύσεων καὶ καταπλασμάτων᾽ ἔν τε τούτοις 

γιγνόμενοι πιέξομεν σφόδρα τὰς ἁμαρτίας, ἀντερει- 

δόμενοι τῇ μνήμῃ καὶ καϑάπερ οἵ πολλοὶ νῦν μὲν 

ἀέρας νῦν δὲ χώρας ἐπιμεμφόμενοι νοσώδεις, ἔξαι- 

ρούμενοι τῆς αἰτίας τὴν ἀκρασίαν καὶ φιληδονίαν" 

ὥσπερ ὃ Δυσίμαχος ἐν Γέταις συσχεϑεὶς δίψῃ καὶ 
παραδοὺς ἑαυτὸν μετὰ τοῦ στρατεύματος αἰχμάλω- 

τον εἶτα πιὼν ὕδωρ ψυχρόν “ὦ ϑεοί᾽ εἶπεν, “ὡς 
βοαχείας ἡδονῆς ἕνεκα μεγάλην εὐδαιμονίαν ἀπεβά- 

λομεν᾽. οὕτως ἀνοιστέον ἐν ταῖς ἀρρωστίαις πρὸς 

αὑτοὺς ὡς διὰ ψυχροποσίαν ἢ λουτρὸν ἄκαιρον ἢ 

συμπεριφορὰν πολλὰς μὲν αὑτῶν διεφϑείραμεν ἧδο- 

νάς, καλὰς δὲ πράξεις ἐπιτερπεῖς τὲ διαγωγὰς ἀπω- 

λέσαμεν. ὁ γὰρ ἐκ τῶν τοιούτων ἀναλογισμῶν 

δηγμὸς αἴμάσσει τὴν μνήμην. ὥστε οἷον οὐλὴν 

σαραμένουσαν ἐν τῷ ὑγιαίνειν εὐλαβεστέρους ποιεῖν 
περὶ τὴν δίαιταν. οὐδὲ γὰρ ἄγαν τὸ ὑγιαῖνον σῶμα 

φύσει μεγάλας ἐπιϑυμίας οὐδὲ δυσπειϑεῖς οὐδ᾽. ἀσυ- 

νήϑεις οὐδὲ δυσεκβιάστους. ἀλλὰ δεῖ ϑαρρεῖν πρὸς 
τὰς ὀρέξεις ἐχφερομένας καὶ ἐπιπηδώσας ταῖς ἀπο- 

λαύσεσιν, ὡς ἐλαφρὺν καὶ παιδικὸν ἐχούσας τὸ μεμ- 

ψιμοιροῦν καὶ κλαυϑιμυριξόμενον, εἶτα παυομένας 

ἀρϑείσης τῆς τραπέζης καὶ μηδὲν ἐγκαλούσας μηδ᾽ 

ἀδικουμένας. ἀλλὰ τοὐναντίον καϑαρὰς καὶ ἱλαρὰρ 

χαὶ οὐ βαρείας οὐδὲ ναυτιώδεις περιμενούσας τὴν 

8 ἀντερειδόμενοι Η: ἐναπερειδόμενοι ὅ νοσώδεις Ἡ: 
νοσώδεις ἀποδημίας τέ τινας λέγουσι ἴ ὥσπερ ΒΟΥΡΒΙ: 
ἀλλ᾽ ὥσπερ 10 ἀπεβάλομεν Βογῖρβ1: ἀπεβαλόμην 18 διε- 
φϑείραμεν ᾿: διαφϑείρομεν 14 δὲ ΟΝ "1:8 

10 

1 

20 

25 
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αὔριον. ὥσπερ ἀμέλει καὶ Τιμόϑεος εἶπε τῇ προ- Β 
τεραίᾳ δεδειπνηκὼς ἐν ᾿ἀχαδημεία παρὰ Πλάτωνι 
μουσικὸν καὶ λιτὸν δεῖπνον, ὡς οἵ παρὰ Πλάτωνι 

δειπνήσαντες καὶ εἰς αὔριον ἡδέως γίγνονται. λέγε- 

ὅ ται δὲ καὶ ᾿4λέξανδρον εἰπεῖν τοὺς τῆς δας ὀψο- 

ποιοὺς ἀποπεμψάμενον ὡς ἔχει βελτίονας ἀεὶ σὺν 

αὑτῷ. πρὸς μὲν τὸ ἄριστον τὴν νυχτοπορίαν, πρὸς 

δὲ τὸ δεῖπνον τὴν ὀλιγαριστίαν. 

10. Οὐκ ἀγνοῶ δ᾽ ὅτι καὶ διὰ κόπους πυρέττου- 
10 σιν ἄνθρωποι καὶ δι᾽ ἐγκαύσεις καὶ διὰ περιψύδξειο. 

“ἀλλ᾽ ὥσπερ αἱ τῶν ἀνθέων ὀσμαὶ καϑ᾽ ἑαυτὰς ἀσϑε- 
νεῖς εἰσι, μιχϑεῖσαι δὲ τῷ ἐλαίῳ ῥώμην ἴσχουσι, καὶ 
τόνον, οὕτω ταῖς ἔξωϑεν αἰτίαις καὶ ἀρχαῖς οἷον 

οὐσίαν καὶ σῶμα παρέχει τὸ πλῆϑος ὑποκείμενον. 

ιὅ ἄνευ δὲ τούτων χαλεπὸν οὐδέν. ἀλλ᾽ ἐξαμαυροῦνται 

καὶ διαχέονται ῥαδίως. αἵματος λεπτοῦ καὶ πνεύμα- 
τος καϑαροῦ δεχομένου τὴν κίνησιν. ἐν δὲ πλήϑει 

καὶ περιττώματι οἷον ἰλὺς ἀναταραττομένη μιαρὰ 

ποιεῖ πάντα χαὶ δυσχερῆ καὶ δυσαπάλλαχτα. διὸ 

0 δεῖ μὴ χαϑάπερ οἱ ἄπλοοι ναύκληροι πολλὰ δι᾽ 

ἀπληστίαν ἐμβαλόμενοι. τοὐντεῦϑεν ἤδη διατελοῦσιν 

ἀντλοῦντες καὶ ὑπεξαιροῦντες τὴν ϑάλατταν, οὕτως 
ἐμπλήσαντας τὸ σῶμα καὶ βαρύναντας ὑποκαϑαίρειν 

αὖϑις καὶ ὑποκλύξειν, ἀλλὰ διατηρεῖν εὐσταλές. Ὁ 

0 ὅπως, κἂν πιεσθϑῇ ποτε. φελλοῦ δίκην ὑπὸ κουφό- 

τητος ἀναφέρηται. 

11. Μάλιστα δὲ προφυλακτέον ἐν ταῖς προπα- 

6 βελτίονας ϑίοθαθιιβ ΕἼΟΥ]. ΟἹ 8: βελτίονας ἄγειν 
1ὅ τούτων] τούτου Ἡ 20 ἄπλοοι Β011081: ἀγαϑοὶ 
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ϑείαις καὶ προαισϑήσεσιν. οὐ γὰρ ἅπασαι κατὰ τὸν 

᾿Ησίοδον ἐπιφοιτῶσιν αἱ νόσοι 

“σιγῇ. ἐπεὶ φωνὴν ἐξείλετο μητίετα Ζεύς, 

ἀλλ᾽ αἵ πλεῖσται καϑάπερ προαγγέλους καὶ προδρό- 

μους χαὶ κήρυκας ἔχουσιν ἀπεψίας καὶ δυσκινησίας. 5 
᾿βαρύτητες καὶ κόποι᾽ φησὶν ᾿Ἱπποχράτης “αὐτόμα- 

τοι νοῦσον φράζουσι᾽΄. διὰ πλῆϑος ὡς ἔοικεν ἐντὸς 

διάτασιν καὶ σφήνωσιν τοῦ περὶ τὰ νεῦρα πνεύ- 
Ἑ ματος ἔχοντος. ἀλλ᾽ ὅμως αὐτοῦ μονονουχὶ τοῦ 

σώματος ἀντιτείνοντος καὶ κατασπῶντος ἐπὶ τὸ κλι- τὸ 
νίδιον καὶ τὴν ἡσυχίαν οὗ μὲν ὑπὸ λαιμαργίας καὶ 
φιληδονίας ἐμβάλλουσιν ἑαυτοὺς ἐπὶ τὰ βαλανεῖα καὶ 
σπεύδουσιν ἐπὶ τὰς προπόσεις. ὥσπερ εἰς πολιορκίαν 

ἐπισιτιξζόμενοι καὶ δεδιότες μὴ φϑάσῃ καταλαβὼν 

αὐτοὺς ὃ πυρετὸς ἀναρίστους, οἵ δὲ κομψότεροι τ 

ταύτῃ μὲν οὐχ ἁλίσκονται. πάνυ δ᾽ ἀβελτέρως αἰσχυ- 
νόμενοι κραιπάλην ἢ ἀπεψίαν ὁμολογεῖν καὶ διημε- 

3 

ρεύειν ἐν ἱματίοις. ἑτέρων εἰς τὸ γυμνάσιον βαδιξόν- 

τῶν καὶ παρακαλούντων ἀναστάντες συναποδύονται 
Ἑ χαὶ ταὐτὰ πράττουσι τοῖς ὑγιαίνουσι. τοὺς δὲ 30 

, 3 ’, λ , 7 Ε 

πλείους ἀκρασίας καὶ μαλακίας συνήγορον ἔχουσα 

παροιμίαν ἐλπὶς ἀναπείϑει καὶ προάγεται βαδίζειν 

ἀναστάντας ἰταμῶς ἐπὶ τὴν συνήϑειαν, ὡς οἴνῳ δὴ 

τὸν οἶνον χραιπάλῃ δὲ τὴν χραιπάλην ἐξελῶντας 
᾿ 

καὶ διαφορήσοντας. πρὸς μὲν οὖν ταύτην τὴν ἐλ- 3 Ν ἣ 

3 "Ἡσίοδον ΟὉ 104 θ Ἱπποκράτης] ἌΡΒΟΥ. 1 
Ὁ ἀκρασίας καὶ μαλακίας ἘΧΥΘΒΙΗΤΒ: ἀκρασία καὶ μαλαπέα 

22 τὴν παροιμίαν ἢ 24 ἐξελῶντας καὶ διαφορήσοντας Ὗ: 
ἐξελόντας καὶ διαφορήσαντας 
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πίδα τὴν τοῦ Κάτωνος εὐλάβειαν ἀντιτακτέον ἥν 

φησιν ἐχεῖνος ὃ ἀνὴρ ἱτὰ μὲν μεγάλα μικρὰ ποιεῖν 138 

τὰ δὲ μικρὰ παντελῶς ἀναιρεῖν", καὶ ὅτι κρεῖττον 

ἔνδειαν ὑπομεῖναι διὰ κενῆς καὶ ἡσυχίαν ἢ διακυ- 
5 βεῦσαιν πρὸς λουτρὸν ὠθαμένους καὶ δεῖπνον. εἰ 

μὲν γὰρ ἔστι τι. βλάψει τὸ μὴ φυλάξασϑαι μηδ᾽ ἐπι- 
σχεῖν" εἰ δὲ μηδέν, οὐ βλάψει τὸ συσταλῆναι τῷ 
σώματι καὶ γενέσϑαι καϑαρώτερον. ὃ δὲ παιδαριώ- 

δης ἐκεῖνος καὶ τοῖς φίλοις δεδιὼς καὶ τοῖς οἰκέ- 

τὸ ταις φανερὸς γενέσϑαι διακείμενος ἐκ πλησμονῆς ἢ 

χραιπάλης ἀηδῶς. αἰσχυνόμενος ἀπεψίαν ὁμολογῆ- 

σαι τήμερον. αὔριον ὁμολογήσει κατάρροιαν ἢ πυρε- 

τὸν ἢ στρόφον" 

“αἰσχυνόμενος αἴσχιστα πενίαν ἂν φέροιο᾽. 
ιὸ πολὺ δ᾽ αἴσχιον ἀπεψίαν καὶ βαρύτητα καὶ πλησμο- Β 

νὴν σώματος εἰς βαλανεῖον ἑλκομένου καϑάπερ εἰς 

ϑάλασσαν σαϑροῦ πλοίου καὶ μὴ στέγοντος. ὥσπερ 

γὰρ ἀμέλει πλέοντες ἔνιοι χειμῶνος ὄντος αἰδοῦνται 

διατρίβειν ἐπ᾽ ἀκτῆς. εἶτ᾽ ἀναχϑέντες αἴσχιστα διά- 
20 κξινται βοῶντες καὶ ναυτιῶντες, οὕτως ἐν ὑποψίᾳ 

καὶ προπαϑείᾳ σώματος ἀγεννὲς ἡγούμενοι μίαν 

ἡμέραν ἐν κλίνῃ διάγειν χαὶ μὴ παραϑέσϑαι τρά- 

πεζαν. αἴσχιστα πολλὰς ἡμέρας κεῖνται καϑαιρόμενοι 

χαὶ καταπλασσόμενοι καὶ ϑωπεύοντες ἰατροὺς καὶ 
5 ϑεραπεύοντες, οἶνον αἰτοῦντες ἢ ψυχρὸν ὕδωρ, 

ἄτοπα καὶ ἀγεννῆ πολλὰ ποιεῖν καὶ φϑέγγεσϑαι διὰ Ο 

τὸν πόνον καὶ τὸν φόβον ὑπομένοντες. χαὶ μὴν 

14 Μροίποκ. ΤΡ Ρ. 391 ἂν ῬΟΥΒΟΠῸΒ 22. τη ]Π1γὴ 
διαγαγεῖν 
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τούς γε διὰ τὰς ἡδονὰς μὴ κρατοῦντας ἑαυτῶν ἀλλ᾽ 
ἐγκλίνοντας ἢ φερομένους ὑπὸ τῶν ἐπιϑυμιῶν κα- 
λῶς ἔχει διδάσκειν καὶ ἀναμιμνήσκειν ὅτι πλεῖστον 

ἐκ τοῦ σώματος αἱ ἡδοναὶ λαμβάνουσι" (12) καὶ 
χαϑάπερ οἵ Πάκωνες Ὄξος καὶ ἅλας διδόντες τῷ μα- 

γείρῳ τὰ λοιπὰ χελεύουσιν ἐν τῷ ἱερείῳ ξητεῖν, 

οὕτως ἐν τῷ σώματι τοῦ προσφερομένου τὰ κάλλιστα 

τῶν ἡδυσμότων ἐστίν. ἄνπερ ὑγιαίνοντι καὶ καϑαρῷ 

προσφέρηται. γλυκὺ μὲν γὰρ ἢ πολυτελὲς ἔξω καὶ 
χαϑ' αὑτὸ τῶν τοιούτων ἕχαστόν ἐστιν, ἡδὺ δὲ 

πέφυχεν ἐν τῷ ἡδομένῳ καὶ μετὰ τοῦ ἡδομένου 

Ὁ γίγνεσϑαι κατὰ φύσιν ἔχοντοΞ᾽ ἐν δὲ δυσαρέστοις 

καὶ χραιπαλῶσι καὶ φαύλως διακειμένοις πάντα τὴν 

αὑτῶν χάριν καὶ ὥραν ἀπόλλυσι. διὸ δεῖ μὴ σκο- 

πεῖν τὸν ἰχϑὺν εἰ πρόσφατος, μηδὲ τὸν ἄρτον εἰ 
καϑαρός. μηδὲ τὸ βαλανεῖον εἰ ϑερμόν. μηδὲ τὴν 
ἑταίραν εἰ εὔμορφος, ἀλλ᾽ ἑαυτὸν εἰ μὴ ναυτιώδης 

μηδὲ ϑολερὺς μηδ᾽ ἕωλο: μηδὲ τεταραγμένος. εἰ δὲ 
- ι 

3 μή. καϑάπερ εἰς οἰκίαν πενθοῦσαν ἐμβαλόντες ἐπί- 

κῶμοι ἀεεε θντδε οὐ φιλοφροσύνην παρέσχον οὐδ᾽ 

ἡδονὴν ἀλλὰ χλαυϑμοὺς χαὶ ὀδυρμοὺς ἐποίησαν, 
οὕτω καὶ ἀφροδίσια καὶ ὄψα καὶ βαλανεῖα καὶ οἶνος 
ἐν σώματι κακῶς καὶ παρὰ φύσιν ἔχοντι μεν ΜΕ ΜΝ 

τοῖς μὴ καϑεστῶσι καὶ ἀρῶ φλέγμα καὶ χο- 

λὴν κινεῖ καὶ ταράττει καὶ προσεξίστησιν, ἡδὺ δ᾽ 
οὐδὲν ἀξιολόγως οὐδ᾽ ἀπολαυστιχὺν οὐδὲν οἷον 

προσεδοκήσαμεν ἀποδίδωσιν. 

11 ἑαυτὸν ϑίοθαθρι ΕἼΟΥ]. ΟἹ 11: αὑτὸν 21 καὶ ὀδυο- 
μοὺς Ἰάθγη 25 παρεξίστησιν Η 

1ὅ 

«πο πριμωυβ 
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18. Ἡ μὲν οὖν ἀκριβὴς σφόδρα καὶ δι’ ὄνυχος 
λεγομένη δίαιτα τό τε σῶμα κομιδῇ ψοφοδεὲς παρέ- 

χεται καὶ σφαλερόν, αὐτῆς τε τῆς ψυχῆς τὸ γαῦρον 

κολούει πάντα πράγματα καὶ πᾶσαν οὐχ ἧττον ἐν 
ὅ ἡδοναῖς ἢ πόνοις διατριβὴν καὶ πρᾶξιν ὑφορωμένης 

χαὶ πρὸς μηδὲν ἰταμῶς καὶ ϑαρραλέως βαδιζούσης. 

δεῖ δ᾽ ὥσπερ ἱστίον τὸ σῶμα μήτε συστέλλειν εὐδίας 
οὔσης καὶ πιέζειν σφόδρα. μήτ᾽ ἀνειμένως χρῆσϑαί 
τε καὶ καταφρονεῖν ἐν ὑποψίᾳ γενόμενον, ἀλλ᾽ ἐν- 

10 διδόναι καὶ ποιεῖν ἐλαφρὸν ὥσπερ εἴρηται. καὶ μὴ 
περιμένειν ἀπεψίας καὶ διαρροίας μηδὲ ϑερμασίας 

μηδὲ νάρκας. ὑφ’ ὧν ἔνιοι μόλις ὥσπερ ὑπ᾽ ἀγγέ- 

λὼν ἢ κλητόρων, πυρετοῦ περὶ ϑύρας ὄντος ἤδη. 

ϑορυβούμενοι συστέλλουσιν ἑαυτούς. ἀλλὰ πόρρω- 199 
τό ὃὲν ἐξευλαβεῖσϑαι 

ἱπρὸ χείματος, ὥστ᾽ ἀνὰ ποντίαν ἄκραν 
βορέα πνέοντοο᾽. 

14. άτοπον γάρ ἐστι κοράκων μὲν λαρυγγισμοῖς 

καὶ κλωσμοῖς ἀλεκτορίδων καὶ ᾿συσὶν ἐπὶ φορυτῷ 
50 μαργαινούσαις᾽. ὡς ἔφη Δημόκριτος. ἐπιμελῶς προσ- 

ἔχειν, σημεῖα ποιουμένους πνευμάτων καὶ ὄμβρων. 

τὰ δὲ τοῦ σώματος χινήματα καὶ σάλους καὶ προ- 

παϑείας μὴ προλαμβάνειν μηδὲ προφυλάττειν. μηδ᾽ 

ἔχειν σημεῖα χειμῶνος ἐν ἑαυτῷ γενησομένου καὶ 
οὅ μέλλοντος. ὅϑεν οὐ περὶ τροφὴν μόνον οὐδὲ γυμνά- 

σια δεῖ φυλάττειν τὸ σῶμα μὴ παρὰ τὸ εἰωϑὺὸς 

8 τε ϑίορδϑαβ: δὲ ὅ ἡ Μϑαάνιρὶαβ: καὶ 9 γενό- 
μένον Θοθθθιβ: γινόμενον 106 ΒΕΙΟΊ. 8 Ρ. 1721 117 βορέα 
1ᾶθῃι: βορρᾶ 20 Ζημόκριτος] Μυ]]Δοη. 1 μΡ. 848 
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Β ἅπτεται τούτων ὀχνηρῶς καὶ ἀπροϑύμως ἢ πάλιν 

διψῶδές ἐστι καὶ πειναλέον ὡς οὐ πέφυχεν, ἀλλὰ 

καὶ τῶν ὕπνων τὸ μὴ συνεχὲς μηδὲ λεῖον ἀλλ᾽ ἀνω- 
μαλίας ἔχον καὶ διασπασμοὺς εὐλαβεῖσϑαι. καὶ τῶν 
ἐνυπνίων τὴν ἀτοπίαν, ἄνπερ ὦσι μὴ νόμιμοι μηδὲ ὅ 

συνήϑεις αἱ φαντασίαι, πλῆϑος ἢ πάχος ὑγρῶν ἢ 
πνεύματος ταραχὴν ἐντὸς χατηγοροῦσαν. ἤδη δὲ καὶ 

τὰ τῆς ψυχῆς κινήματα τὸ σῶμα μηνύει πρὸς νόσον 

ἐπισφαλῶς ἔχειν. ἄλογοι γὰρ ἴσχουσιν ἀϑυμίαι καὶ 

Ο φόβοι πολλάκις ἀπ᾽ οὐδενὸς φανεροῦ. τὰς ἐλπέδας 10 

ἄφνω κατασβεννύουσαι᾽" γίγνονται δὲ χαὶ ταῖς ὁρ- 
γαῖς ἐπίχολοι καὶ ὀξεῖς καὶ μικρόλυποι. καὶ δακρυρ- 
ροοῦσι καὶ ἀδημονοῦσιν ὅταν ἀτμοὶ πονηροὶ καὶ 

ἀναϑυμιόσεις πικραὶ συνιστάμεναι ἱ ταῖς τῆς ψυχῆς". 

ὥς φησιν ὃ Πλάτων. ἀνακραϑῶσι “περιόδοις. διὸ τ 

δεῖ σκοπεῖν οἷς ἂν ταῦτα συμπίπτῃ καὶ μνημονεύειν 

ὅτι σωματικόν ἐστιν αἴτιον ὑποστολῆς τινος ἢ κατα- 

χράσεως δεόμενον. 

16. Χρήσιμον δὲ πάνυ καὶ τὸ τοὺς φίλους ἐπι- 

Ὁ σκεπτόμενον ἀσϑενοῦντας ἐκπυνϑάνεσϑαι τὰς αἰτίας, 50 

μὴ σοφιστικῶς μηδὲ περιέργως ἐνστάσεις καὶ παρεμ- 

πτώσεις καὶ κοινότητας λαλοῦντα καὶ παρεπιδεικνύ- 

μενον ἰατρικῶν ὀνομάτων καὶ γραμμάτων ἐμπειρίαν, 
ἀλλὰ ταυτὶ τὰ φαῦλα καὶ κοινὰ μὴ παρέργως ἀκού- 

οντα. πλῆϑος ἡλίωσιν κόπον ἀγρυπνίαν. μάλιστα δὲ 9 
3 ΄ 

δίαιταν ἢ χρώμενος ἐπύρεξεν. εἶθ᾽ ὥσπερ ὁ Πλά- 
΄ ἈΝ ΄ 

ἴ πνεύματος ϑίορθαθιβ ΕἼΟΥ]. ΟἹ 11: πνευμάτων 1 
Πλάτων] Τίτι. Ῥ. 4τ ἃ 16 μνημονεύειν Η: μνημονεύειν 
ἂν μηδὲν ἡ πνευματικόν 2ὅ ἡλίωσιν Ἐγτδβγηθβ: ἢ λεέωσιν 
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τῶν ἐπὶ τοῖς ἀλλοτρίοις ἁμαρτήμασιν εἰώϑει λέγειν 

ἀπιών “μὴ που ἄρ᾽ ἐγὼ τοιοῦτος: οὕτω τὰ περὶ 

αὑτὸν ἐν τοῖς πλησίον εὖ τίϑεσθαι. καὶ φυλάττε- 

σϑαι καὶ μνημονεύειν ὅπως οὐ περιπεσεῖται τοῖς 

αὐτοῖς οὐδ᾽ αὐτὸς εἰς τὴν κλίνην καταπεσὼν ὑμνήσει 
ποϑῶν τὴν πολυτίμητον ὑγίειαν, ἀλλ᾽ ἑτέρου πάσχον- 

τος ἐνσημανεῖται πρὸς ἑαυτὸν ὡς ἄξιον πολλοῦ τὸ 

ὑγιαίνειν καὶ δεῖ τοῦτο διατηρεῖν αὑτῷ προσέχοντα 

καὶ φειδόμενον. οὐ χεῖρον δὲ καὶ τὴν ἑαυτῶν παρε- 
πισκοπεῖν δίαιταν" ἂν γὰρ ἐν πόσεσι καὶ προσφο- 

ραῖς ἤ τισι πόνοις καὶ ἀταξίαις ἑτέραις τυγχάνωμεν 

γεγονότες. τὸ δὲ σῶμα μηδεμίαν ὑποψίαν παρέχῃ 

μηδὲ προαίσϑησιν, ὅμως αὑτοὺς δεῖ φυλάττεσϑαι 

καὶ προκαταλαμβάνειν ἐκ μὲν ἀφροδισίων καὶ κόπων 
ὄντας ἀναπαύσει καὶ ἡσυχίᾳ. μετὰ δ᾽ οἴνωσιν καὶ 

συμπεριφορὰν ὑδροποσία. μάλιστα δὲ τροφαῖς κεχρη- 

μένους ἐμβοιϑέσι καὶ κρεώδεσιν ἢ ποικίλαις ὀλιγο- 
σιτεῖν καὶ μηδὲν ὑπολείπειν περιττώματος πλῆϑος 

ἐν τῷ σώματι. καὶ γὰρ αὐτὰ ταῦτα δι’ αὑτὰ πολ- 
λῶν αἴτια νόσων ἐστί, καὶ προστίϑησι ταῖς ἄλλαις 

αἰτίαις ὕλην καὶ δύναμιν. ὅϑεν ἄριστα λέλεκται 

“τροφῆς ἀκορίην καὶ πόνων ἀοχνίην καὶ σπέρματος 
οὐσίης συντήρησιν ὑγιεινότατα εἶναι". καὶ γὰρ ἢ 180 

περὶ τὰς συνουσίας ἀκρασία τῷ μάλιστα τὴν δύνα- 
μὺν ἐκλύειν ὑφ᾽ ἧς ἡ τροφὴ διαπονεῖται,. πλέον 
περίττωμα ποιεῖ καὶ πλῆϑοο. 

- ἵν 35 ΕΣ 5 3 ΄ 3 τ τ τ ᾿ , 

10. 40ϑις οὖν ἀναλαβόντες ἐξ ἀρχῆς περὶ ἕκά- 

1 τῶν ἀλλοτρίων ἁμαρτημάτων Ἡ 2 ἀπιών] 48]. Η 
ἄρ᾽ Ἡ: ἄρα καὶ 18 ὑπολείπειν 5ΟΥ1051: ὑπολιπεῖν 
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στου. πρῶτον δὲ περὶ γυμνασίων φιλολόγοις ἅρμο- 

ξόντων λέγομεν ὅτι ὥσπερ ὁ φήσας μηδὲν γράφειν 

παραϑαλασσίοις περὶ ὀδόντων ἐδίδαξε τὴν χρείαν, 

οὕτω καὶ φιλολόγοις φαίη τις ἂν μὴ γράφειν περὶ 

γυμνασίων. ἡ γὰρ καϑ᾽ ἡμέραν τοῦ λόγου χρεία 

διὰ φωνῆς περαινομένη ϑαυμαστὸν οἷόν ἐστι γυμνά- 

σιον οὐ μόνον πρὺς ὑγίειαν ἀλλὰ καὶ πρὸς ἰσχύν, 

οὐ παλαιστικὴν οὐδὲ σαρκοῦσαν καὶ πυκνοῦσαν τὰ 
ἐχτὸς ὥσπερ οἰκοδομήματος, ἀλλὰ τοῖς ζωτικωτάτοις 

μέρεσι δώμην ἐνδιάϑετον καὶ τόνον ἀληϑινὸν ἐμ- 

ποιοῦσαν. ὅτι μὲν γὰρ ἰσχὺν δίδωσι τὸ πνεῦμα, 
δηλοῦσιν οἱ ἀλεῖπται. τοὺς ἀϑλητὰς κελεύοντες ἀν- 

τερείδειν ταῖς τρίψεσι καὶ παρεγχάπτειν τείνοντας 

ἀεὶ τὰ πλασσόμενα μέρη καὶ ψηλαφώμενα τοῦ σώ- 

ματος" ἡ δὲ φωνή. τοῦ πνεύματος οὖσα κίνησιο. οὐκ 

ἐπιπολαίως ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν πηγαῖς περὶ τὰ σπλάγχνα 

ῥωννυμένη. τὸ ϑερμὸν αὔξει καὶ λεπτύνει τὸ αἷμα, 

καὶ πᾶσαν μὲν ἐχχαϑαίρει φλέβα, πᾶσαν δ᾽ ἀρτηρίαν 

ἀνοίγει. σύστασιν δὲ καὶ πῆξιν ὑγρότητος οὐκ ἐᾷ 
περιττωματικῆς ὥσπερ ὑποστάϑμην ἐγγενέσϑαι τοῖς 

τὴν τροφὴν παραλαμβάνουσι καὶ κατεργαξομένοις 

ἀγγείοις. διὸ δεῖ μάλιστα ποιεῖν ἑαυτοὺς τούτῳ τῷ 

γυμνασίῳ συνήϑεις καὶ συντρόφους ἐνδελεχῶς λέ- 

γοντας, ἂν δ᾽ ἢ τις ὑποψία τοῦ σώματος ἐνδεξστε- 

ρον ἢ κοπωδέστερον ἔχοντος, ἀναγιγνώσκχοντας καὶ 

ἀναφωνοῦντας. ὕπερ γὰρ αἰώρα πρὸς γυμνάσιόν 
᾿ - - , ᾿ 9 φ " 

ῷ λέγομεν ΒΟΥΡΞ1: λέγωμεν 8 περὶ ὀδόντων] περὶ 
τριοδόντων ὃ 4 μὴ) μηδὲν ἢ 11 ἰσχὺν Μοπινδουθδ: 

ϑ' - ’ 

ἰσχύειν 18 παρεγκάπτειν Μαατνιρῖαβ: παρεγκόπτειν 
μὴ 

τείνοντας Μοπιγίαοαβ: τηροῦντας 9ὅ καὶ Ἧ: ἢ 10 

10, 

20 
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ἐστι. τοῦτο πρὸς διάλεξιν ἀνάγνωσις. ὥσπερ ἐπ᾽ 
ὀχήματος ἀλλοτρίου λόγου κινοῦσα μαλακῶς καὶ δια- 

φοροῦσα πράως τὴν φωνήν. ἡ δὲ διάλεξις ἀγῶνα 
καὶ σφοδρότητα προστίϑησιν. ἅμα τῆς ψυχῆς τῷ 

ὅ σώματι συνεπιτιϑεμένης. κραυγὰς μέντοι περιπαϑεῖς Ὁ 

καὶ σπαραγμώδεις εὐλαβητέον: αἵ γὰρ ἀνώμαλοι 

προβολαὶ καὶ διατάσεις τοῦ πνεύματος ῥήγματα καὶ 
σπάσματα ποιοῦσιν. ἀναγνόντα δ᾽ ἢ διαλεχϑέντα 
λιπαρᾷ καὶ ἀλεεινῇ τρίψει χρηστέον πρὸ τοῦ περι- 

τὸ πάτου καὶ μαλάξει τῆς σαρκός. ὡς ἀνυστόν ἐστι. 

τῶν σπλάγχνων ποιούμενον ἁφὴν χαὶ τὸ πνεῦμα 

πράως διομαλύνοντα καὶ διαχέοντα μέχρι τῶν ἄκρων. 

μέτρον δὲ τοῦ πλήϑους τῆς τρίψεως ἔστω τὸ προσ- 

φιλὲς τῇ αἰσϑήσει καὶ ἄλυπον. ὁ γὰρ οὕτω κατα- Ἐὶ 

ιό στήσας τὴν ἕν βάϑει ταραχὴν καὶ διάτασιν τοῦ 

πνεύματος. ἀλύπῳ τε χρῆται τῷ περιττώματι. κἂν 

ἀκαιρία τις ἢ χρεία κωλύσῃ τὸν περίπατον. οὐδέν 

ἔστι πρᾶγμα τὸ γὰρ οἰκεῖον ἡ φύσις ἀπείληφεν. 

ὅϑεν οὔτε πλοῦν ποιητέον οὔτε καταγωγὴν ἐν παν- 

0 δοχείῳ σιγῆς πρόφασιν, οὐδ᾽ ἂν πάντες καταγελῶ- 

σιν. ὅπου γὰρ οὐκ αἰσχρὸν τὸ φαγεῖν. οὐδὲ τὸ 

γυμνάξεσϑαι δήπουϑεν αἰσχρόν᾽ ἀλλ᾽ αἴσχιον τὸ δὲ- 

δοικέναι καὶ δυσωπεῖσϑαι ναύτας καὶ ὀρεωκόμους 
καὶ πανδοκεῖς χαταγελῶντας οὐ τοῦ σφαιρίζοντος 

25 καὶ σκιαμαχοῦντος ἀλλὰ τοῦ λέγοντος. ἂν ἅμα δι- Κ 

δάσκῃ τι καὶ ξητῇ καὶ μανϑάνῃ καὶ ἀναμιμνήσκηται 

γυμναξόμενος. ὃ μὲν γὰρ Σωκράτης ἔλεγεν ὅτι τῷ 

1 προβολαὶ ϑεϊτηδβῖπβ: προσβολαὶ 10 ἀνυστόν δἴο- 
ῬΒδᾶπαΒβ: ἀνοιστόν 21 Σωκράτης] ΧΘΠΟΡΗ. οην. 1Π 18 
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κινοῦντι δι᾿ ὀρχήσεως αὑτὸν ἑπτάκλινος οἶκος ἵχανός 
ἐστιν ἐγγυμνάξεσϑαι. τῷ δὲ δι᾿ ὠδῆς ἢ λόγου γυμνα- 
ξομένῳ γυμνάσιον ἀποχρῶν καὶ ἑστῶτι καὶ κατακει- 

μένῳ πᾶς τόπος παρέχει. μόνον ἐκεῖνο φυλακτέον, 

ὅπως μήτε πλησμονὴν μήτε λαγνείαν μήτε κόπον 

ἑαυτοῖς συνειδότες ἐντεινώμεϑα τῇ φωνῇ τραχύτε- 

181 ρον, ὃ πάσχουσι πολλοὶ τῶν ῥητόρων καὶ τῶν 6ο- 
φιστῶν. οἵ μὲν ὑπὸ δόξης καὶ φιλοτιμίας. οἵ δὲ διὰ 

μισϑοὺς ἢ πολιτικὰς ἁμίλλας ἐξαγόμενοι παρὰ τὸ 

συμφέρον ἀγωνίζεσθαι. Νίγρος δ᾽ ὃ ἡμέτερος ἐν 
Γαλατίᾳ σοφιστεύων ἄκανϑαν ἐτύγχανεν ἰχϑύος χα- 

ταπεπωκχώς. ἑτέρου δ᾽ ἐπιφανέντος ἔξωϑεν σοφιστοῦ 
καὶ μελετῶντος. ὀρρωδῶν ὑφειμένου δόξαν παρα- 

σχεῖν, ἔτι τῆς ἀκάνϑης ἐνισχομένης ἐμελέτησε" με- 

γάλης δὲ φλεγμονῆς καὶ σκληρᾶς γενομένης, τὸν 

πόνον οὐ φέρων ἀνεδέξατο τομὴν ἔξωϑεν βαϑεῖαν. 

Β ἡ μὲν οὖν ἄκανθα διὰ τοῦ τραύματος ἐξῃρέϑη. τὸ 
δὲ τραῦμα χαλεπὸν γενόμενον καὶ ῥευματικὸν ἀνεῖ- 

λὲν αὐτόν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἄν τις ὕστερον εὐκαί- 
ρῶς ὑπομνήσειε. ; : 

11. Δουτρῷ δὲ χρῆσϑαι γυμνασαμένους ψυχρῷ 

μὲν ἐπιδεικτικὸν καὶ νεανικὸν μᾶλλον ἢ ὑγιεινόν 

ἐστιν. ἣν γὰρ δοκεῖ ποιεῖν δυσπάϑειαν πρὸς τὰ 

ἔξω καὶ σκληρότητα τοῦ σώματος. αὕτη μεῖξον ἀπερ- 

γάξεται περὶ τὰ ἐντὸς κακόν, ἐνισταμένη τοῖς πόροις 

καὶ τὰ ὑγρὰ συνάγουσα καὶ πηγνύουσα τὰς ἀναϑυ- 

μιάσεις ἀεὶ χαλᾶσϑαι καὶ διαφορεῖσϑαι βουλομένας. 

2 γυμναξομένῳ γυμνάσιον ἀποχρῶν ᾿᾽: γυμνάσιον ἀπόχρη 
γυμναξομένῳ 

ῷ 

δ. ον, “ι 
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ἔτι δ᾽ ἀνάγκη τοὺς ψυχρολουτοῦντας εἰς ἐχείνην 

αὖϑις μεταβαίνειν ἣν φεύγομεν ἀκριβῆ καὶ τεταγμέ- 

νὴν ἀποτόμως δίαιταν. ἀεὶ προσέχονταξ αὑτοῖς μὴ 
παραβαίνωσι ταύτην. ὡς εὐϑὺς ἐξελεγχομένου πικρῶς 

παντὸς ἁμαρτήματος. ἡ δὲ ϑερμολουσία δίδωσι πολ- 

λὴν συγγνώμην. οὐ γὰρ τοσοῦτον εὐτονίας ὑφαιρεῖ 

καὶ ῥώμης, ὅσον ὠφελεῖ πρὺς ὑγίειαν, ἐνδόσιμα τῇ 

πέψει καὶ μαλακὰ παρέχουσα. τοῖς δὲ τὴν πέψιν 
διαφεύγουσιν, ἄν γε δὴ μὴ παντάπασιν ὠμὰ καὶ 

μετέωρα μείνῃ, διαχύσεις ἀλύπους παρασκχευάξουσα 

καὶ κόπους ἐκχλεαίνουσα λανϑάνοντας. οὐ μὴν ἀλλ᾽ 

ὅταν ἡ φύσις παρέχῃ μετρίως διακειμένου καὶ ἵχα- 

σ 

νῶς τοῦ σώματος αἴσϑησιν, ἐατέον τὸ βαλανεῖον. ΄ 

ἄλειμμα δὲ τὸ πρὸς πυρὶ βέλτιον, ἂν ἀλέας δέηται 
" “- , δ δ " »" Α 

τὸ σῶμα, ταμιεύεται γὰρ αὑτῷ τῆς ϑερμότητος. ὃ 
2 Ὡ΄ "᾿ - 27 2 Φ' 3 2 6 ,ὔ 

ἥλιος οὔτε μᾶλλον οὔϑ' ἧττον ἀλλ΄ ὡς κξχραται 

πρὸς τὸν ἀέρα κεχρῆσϑαι δίδωσι. ταῦτα μὲν οὖν 
ἱκανὰ περὶ γυμνασίων. 

5 18. Ἐπὶ δὲ τροφὴν παραγενομένους. ἂν μὲν ἢ 
τι τῶν πρόσϑεν ὄφελος λόγων οἷς τὰς ὀρέξεις κηλοῦ- 

μὲν καὶ καταπραὔνομεν, ἄλλο τι χρὴ παραινεῖν τῶν 

ἐφεξῆς" ἂν δ᾽ ὥσπερ ἔκ δεσμῶν λελυμένῃ χαλεπὸν 
ἧἢ χρῆσϑαι καὶ φιλονεικεῖν πρὸς γαστέρα ὦτα μὴ Ε 

ἔχουσαν, ὡς ἔλεγε Κάτων, διαμηχανητέον τῇ ποιό- 
τήτι τῆς τροφῆς ἐλαφρότερον ποιεῖν τὸ πλῆϑος. καὶ 

τὰ μὲν στερεὰ καὶ πολύτροφα τῶν σιτίων, οἷον τὰ 

4 παραβαίνωσι Ἐ: παραβαίνειν ὅ πολλὴν Ἰάθηη: 
πολλῷ 8 μαλακντικὰ Ἡ 14 πῦρ ἢ 20 ἐκηλοῦμεν καὶ 
κατεπραύνομεν Ἐ, 22 λελυμέναις ΜοΖΙΛΙΔΟῸΒ 

ῬΙαϊατομὶ Μοτϑ]ῖα. ΥΟΙ. 1. Ὅηι 
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κρεώδη καὶ τυρώδη καὶ σύκων τὰ ξηρὰ καὶ ὠῶν τὰ 
ἕφϑά, προσφέρεσϑαι πεφυλαγμένως ἁπτόμενον (ἔρ- 
γον γὰρ ἀεὶ παραιτεῖσϑαι). τοῖς δὲ λεπτοῖς ἐμφύε- 
σϑαι καὶ κούφοις, οἷα τὰ πολλὰ τῶν λαχάνων καὶ 
τὰ πτηνὰ καὶ τῶν ἰχϑύων οἵ μὴ πίονες. ἔστι γὰρ 8 

τὰ τοιαῦτα προσφερόμενον καὶ χαρίζεσϑαι ταῖς ὀρέ-. 

ἕεσι καὶ τὸ σῶμα μὴ πιέξειν. μάλιστα δὲ τὰς ἀπὸ 
κρεῶν φοβητέον ἀπεψίας᾽ καὶ γὰρ εὐθὺς σφόδρα 
χαὶ βαρύνουσι. καὶ λείψανον εἰσαῦϑις πονηρὸν ἀπ᾽ 
αὐτῶν παραμένει. καὶ κράτιστον μὲν ἐϑίσαι τὸ 

σῶμα μηδεμιᾶς προσδεῖσϑαι σαρκοφαγίας᾽ πολλὰ γὰρ 

οὐ μόνον πρὸς διατροφὴν ἄφϑονα ἀλλὰ χαὶ πρὸς 
εὐπάϑειαν καὶ ἀπόλαυσιν ἀναδίδωσιν ἡ γῆ, τοῖς μὲν 
αὐτόϑεν ἀπραγμόνως χρῆσϑαι παρέχουσα. τὰ δὲ 
μιγνύμενα παντοδαπῶς καὶ σκευαξόμενα συνηδύνειν. 

189 ἐπεὶ δὲ τὸ ἔϑος τρόπον τινὰ φύσις τοῦ παρὰ φύσιν 

Β 

γέγονεν, οὐ δεῖ χρῆσϑαι κρεοφαγίᾳ πρὸς ἀποπλή- 
ρῶσιν ὀρέξεως. ὥσπερ λύκους ἢ λέοντας. ἀλλ᾽ οἷον 

ὑπέρεισμα καὶ διάξωμα τῆς τροφῆς ἐμβαλλομένους 
ἑτέροις σιτίοις χρῆσϑαι καὶ ὄψοις. ἃ καὶ τῷ σώματι 

μᾶλλόν ἐστι κατὰ φύσιν, καὶ τῆς ψυχῆς ἧττον ἀμ- 
βλύνει τὸ λογικόν, ὥσπερ ἐκ λιτῆς καὶ ἑἐλαφρᾶς 
ὕλης ἀναπτόμενον. 

19. Τῶν δ᾽ ὑγρῶν γάλακτι μὲν οὐχ ὡς ποτῷ 

- 0 

20 

χρηστέον, ἀλλ᾽ ὡς σιτίῳ δύναμιν ἐμβριϑῆ καὶ πολύ- 25 
τροφον ἔχοντι. πρὸς δὲ τὸν οἶνον ἅπερ Εὐριπίδης 
πρὸς τὴν ᾿ἀφροδίτην διαλεκτέον 

21 ἐστι ΧΥΪΘΠᾶΘΥ: ἐστι καὶ 26 Εὐριπίδης] Νάποκ. 
Ῥ. δ2ὅ 1 λεκτέον ἢ 
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“εἴης μοι. μέτριον δέ πῶς 
εἴης. μηδ᾽ ἀπολείποιο". 

καὶ γὰρ ποτῶν ὠφελιμώτατόν ἐστι καὶ φαρμάκων 

ἥδιστον καὶ ὄψων ἀσικχότατον, ἂν τύχῃ τῆς πρὸς 

τὸν χαιρὸν εὐχρασίας μᾶλλον ἢ τῆς πρὸς τὸ ὕδωρ. 

ὕδωρ δ᾽ οὐ μόνον τὸ μιγνύμενον πρὸς οἶνον, ἀλλὰ 

καὶ τὸ καϑ' ἑαυτὸ τοῦ χεχραμένου μεταξὺ πινόμε- 

νον ἀβλαβέστερον ποιεῖ τὸ χεχραμένον. ἐϑιστέον 

οὖν παρὰ τὴν καϑ᾽ ἡμέραν δίαιταν ὕδατος προσφέ- 
ρέεσϑαι καὶ δύο καὶ τρία ποτήρια, τήν τε δύναμιν 

τοῦ οἴνου ποιοῦντα μαλακωτέραν καὶ τοῦ σώματος 

συνήϑη τὴν ὑδροποσίαν, ὅπως. ὅταν ἐν χρείᾳ γένη- 

ται, μὴ ξενοπαϑῇ μηδ᾽ ἀπαναίνηται. συμβαίνει γὰρ᾽ 

ἐνίους φέρεσϑαι μάλιστα πρὸς τὸν οἶνον ὅταν μά- 

λιόστα χρείαν ὑδροποσίας ἔχωσι. καὶ γὰρ ἡλιωϑέντες 
καὶ ῥιγώσαντες πάλιν καὶ σφοδρότερον εἰπόντες καὶ 
συντονώτερον φροντίσαντες καὶ ὅλως μετὰ τοὺς κό- 

πους καὶ τοὺς ἀγῶνας οἴονται ποτέον εἶναι τὸν οἶνον, 

ὡς καὶ τῆς φύσεως ἀπαιτούσης εὐπάϑειάν τινα τῷ 

σώματι καὶ μεταβολὴν ἐκ τῶν πόνων. ἡ δὲ φύσις 

εὐπάϑειαν μέν, εἴ τις εὐπάϑειαν καλεῖ τὴν ἡδυπά- 

ϑειαν, οὐκ ἀπαιτεῖ, μεταβολὴν δ᾽ ἀπαιτεῖ τὴν εἰς 

τὸ μέσον ἡδονῆς καὶ πόνου καϑιστᾶσαν. διὸ καὶ 

τροφῆς ὑφαιρετέον ἐν τούτοις. καὶ τὸν οἶνον ἢ παν- 
τελῶς ἀφαιρετέον ἢ προσοιστέον πολλῇ κατακεραν- 
νύμενον διὰ μέσου καὶ κατακλυξόμενον ὑδροποσίᾳ. 

πλήκτης γὰρ ὧν καὶ ὀξὺς ἐπιτείνει τὰς τοῦ σώμα- 

τος ταραχάς, καὶ τραχύτερα ποιεῖ χαὶ παροξύνει τὰ 
1 δέ πως] δὲ πῶμ᾽ 

21 

σ 

Ω 
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πεπληγμένα. παρηγορίας δεόμενα καὶ λειότητος, ἃς 
μάλιστα τὸ ὕδωρ ἐνδίδωσι. καὶ γὰρ ἂν οὐ διψῶν- 

τες. ἄλλως δὲ ϑερμὸν ὕδωρ πίωμεν μετὰ τοὺς κό- 

Ἑ πους καὶ τὰς διατάσεις καὶ τὰ καύματα. χαλάσματος 

καὶ μαλαχότητος αἰσϑανόμεϑα περὶ τὰ ἐντός" ἤπιος ὅ 
γὰρ ἢ τοῦ ὕδατος ὑγρότης καὶ ἄσφυκτος. ἣ δὲ τοῦ 

οἴνου φορὰν ἔχει πολλὴν καὶ δύναμιν οὐκ εὐμενῆ 
τοῖς προσφάτοις πάϑεσιν οὐδὲ φιλάνθρωπον. καὶ 

γὰρ ἃς λέγουσιν ἔνιοι τῷ σώματι τὴν ἀσιτίαν δρι- 

ἱύτητας ἐγγεννᾶν καὶ πικρότητας εἴ τις δέδιεν ἢ 10 
καϑάπερ οἱ παῖδες δεινὸν ἡγεῖται πρὸ τοῦ πυρέτ- 

τειν μὴ παρατίϑεσϑαι τράπεζαν ἐν ὑποψίᾳ γεγονώς, 
εὐάρμοστον ἡ ὑδροποσία μεϑόριον. χαὶ γὰρ αὐτῷ 

τῷ Διονύσῳ πολλάκις νηφάλια ϑύομεν., ἐϑιζόμενοι 
Ε χαλῶς μὴ ξητεῖν ἀεὶ τὸν ἄκρατον. ὁ δὲ Μένως καὶ τ 

τὸν αὐλὸν ἀφεῖλε τῆς ϑυσίας καὶ τὸν στέφανον ὑπὸ 

λύπης. καίτοι λυπουμένην ψυχὴν ἴσμεν οὔϑ᾽ ὑπὸ 
στεφάνων οὔϑ᾽ ὑπ᾽ αὐλῶν παϑοῦσαν" σῶμα δ᾽ οὐδὲν 
οὕτως ἰσχυρόν ἐστιν, ᾧ τεταραγμένῳ καὶ φλεγμαί- 

νοντι προσπεσὼν οἶνος οὐκ ἠδίκησε. 20 

20. Τοὺς μὲν οὖν “υδοὺς ἐν τῷ λιμῷ λέγουσι 
διαγαγεῖν παρ᾽ ἡμέραν τρεφομένους. εἶτα παίζοντας 

καὶ κυβεύοντας᾽" φιλόλογον δ᾽ ἄνδρα καὶ φιλόμουσον 
188ἐν καιρῷ δεομένῳ βραδυτέρου δείπνου διάγραμμα 

παρακείμενον ἤ τι βιβλίδιον ἢ λύριον οὐ προΐενται 36 

τῇ γαστρὶ λεηλατούμενον, ἀλλ᾽ ἀποστρέφων συνεχῶς 

καὶ μεταφέρων ἐπὶ ταῦτα τὴν διάνοιαν ἀπὸ τῆς 

τραπέζης ὥσπερ “Δρπυίας τὰς ὀρέξεις διασοβήσει 

1 ἃς Β: οἷς 24 δεομένῳ Μοχιτδουβ: δεόμενον 
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ταῖς Μούσαις. οὐ γὰρ ὁ μὲν Σκύϑης, ὅταν πίνῃ. 

πολλάκις ἐφάπτεται τοῦ τόξου χαὶ παραψάλλει τὴν 

νευράν, ἐκλυόμενον ὑπὸ τῆς μέϑης ἀνακαλούμενος 

τὸν ϑυμόν, Ἕλλην δ᾽ ἀνὴρ φοβήσεται τοὺς κατα- 

ὅ γελῶντας αὐτοῦ. γράμμασι καὶ βιβλίοις ἀγνώμονα 

καὶ δυσπαραίτητον ἐπιϑυμίαν ἀνιέντος ἀτρέμα καὶ 

χαλῶντος. τῶν μὲν γὰρ παρὰ τῷ Μενάνδρῳ νεα- 

νίσκων ὑπὸ τοῦ πορνοβοσκοῦ παρὰ πότον ἐπιβου- 

λευομένων καλὰς καὶ πολυτελεῖς εἰσάγοντος ἑταίρας 

10 ἕκαστος. ὥς φησι 

κύψας καϑ' αὑτὸν τῶν τραγημάτων ἔφλα᾽., 
φυλαττόμενος καὶ φοβούμενος ἐμβλέπειν" οἵ δὲ φι- 
λόλογοι πολλὰς καὶ καλὰς καὶ ἡδείας ἀπόψεις καὶ, 

ἀποστροφὰς ἔχουσιν, ἄνπερ ἄλλως μὴ δύνωνται τὸ 

16 κυνικὸν καὶ ϑηριῶδες τῶν ὀρέξεων κατέχειν παρα- 
κειμένης τραπέζης. ἀλειπτῶν δὲ φωνὰς καὶ παιδο- 

τριβῶν λόγους ἑκάστοτε λεγόντων ὧς τὸ παρὰ δεῖ- 

πνον φιλολογεῦν τὴν τροφὴν διαφϑείρει καὶ βαρύνει 

τὴν κεφαλὴν τότε φοβητέον. ὅταν τὸν ᾿Ινδὸν ἀνα- 

30 λύειν ἢ διαλέγεσϑαι περὶ τοῦ Κυριξύοντος ἐν δείπνῳ 

μέλλωμεν. τὸν μὲν γὰρ ἐγκέφαλον τοῦ φοίνικος, 
γλυκὺν ὄντα τῶν σφόδρα κεφαλαλγῶν λέγουσιν 
εἶναι" διαλεκτικὴ δὲ 'τρωγάλιον᾽ ἐπὶ δείπνῳ ᾿γλυκὺ᾽ 
μὲν οὐδαμῶς κεφαλαλγὲς δὲ καὶ κοπῶδες ἰσχυρῶς 

80 ἐστιν. ἂν δ᾽ ἡμᾶς μὴ ἄλλο τι ξητεῖν ἢ φιλοσοφεῖν 
ἢ ἀναγιγνώσκειν παρὰ δεῖπνον ἐῶσι τῶν ἐν τῷ 

11 ΜρΙμΘΚ. ΙΥ̓͂ Ρ. 280 καϑ' ΝΥ: ἐς 22 τῶν σφόδρα 
κεφαλαλγῶν Βοηῖρδῖ: σφόδρα κεφαλαλγὸν 28 τρωγάλιον] 
ΒΕΙΡ. 1 η. 428 
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καλῷ καὶ ὠφελίμῳ τὸ ἐπαγωγὸν ὑφ᾽ ἡδονῆς καὶ 
γλυκὺ μόριον ἐχόντων, κελεύσομεν αὐτοὺς μὴ ἐνο- 

Ὁ χλεῖν, ἀλλ᾽ ἀπιόντας ἐν τῷ ξυστῷ ταῦτα καὶ ταῖς 

παλαίστραις διαλέγεσθαι τοῖς ἀϑληταῖς, οὃς τῶν 

βιβλίων ἐξελόντες ἀεὶ διημερεύειν ἐν σχώμμασι καὶ 5 

βωμολοχίαις ἐθϑίζοντες, ὡς ὃ κομψὸς ᾿“ρίστων ἔλεγε. 

τοῖς ἐν γυμνασίῳ κίοσιν ὁμοίως λιπαροὺς πεποιή- 

κασι καὶ λιϑίνους. αὐτοὶ δὲ πειϑόμενοι τοῖς ἑατροῖς 

παραινοῦσιν ἀεὶ τοῦ δείπνου καὶ τοῦ ὕπνου λαμ- 

βάνειν μεϑόριον καὶ μὴ συμφορήσαντας εἰς τὸ σῶμα 10 

τὰ σιτία καὶ τὸ πνεῦμα καταϑλίψαντας εὐθὺς ὠμῇ 

καὶ ξεούσῃ τῇ τροφῇ βαρύνειν τὴν πέψιν ἀλλ᾽ ἀνα- 
πνοὴν χαὶ χάλασμα παρέχειν, ὥσπερ οἱ τὰ σώματα 

Ἑ κινεῖν μετὰ δεῖπνον ἀξιοῦντες οὐ δρόμοις οὐδὲ 

παγχρατίοις τοῦτο ποιοῦσιν ἀλλὰ βληχροῖς περιπά- ιὸ 
τοις χαὶ χορείαις ἐμμελέσιν, οὕτω καὶ ἡμεῖς οἰησό- 

μεϑα δεῖν τὰς ψυχὰς διαφέρειν μετὰ τὸ δεῖπνον 

μήτε πράγμασι μήτε φροντίσι μήτε σοφιστικοῖς 

ἀγῶσι πρὸς ἅμιλλαν ἐπιδεικτικὴν ἢ νικητικὴν περαι- 

νομένοις. ἀλλὰ πολλὰ μέν ἐστι τῶν φυσικῶν προ- 30 

βλημάτων ἐλαφρὰ καὶ πιϑανά, πολλὰ δ᾽ ἠϑικὰς 
σκέψεις ἔχοντα καὶ τοῦτο δὴ τὸ “μενοεικές"᾽, ὡς 

Ὅμηρος ἔφη. καὶ μὴ ἀντίτυπον. τὰς δ᾽ ἐν ἵστορι- 

χκαῖς καὶ ποιητικαῖς ξητήσεσι διατριβὰς οὐκ ἀηδῶς 

ἔνιοι δευτέρας τραπέξας ἀνδράσι φιλολόγοις καὶ φι- 3ὅ 

11 εὐθὺς ΧγΙαπᾶον: μὴ εὐϑὺς 18 παρέχειν Βεη- 
ΒΘ]Ι6Θσιβ: ἔχεν 1 ἀλλὰ βληχροῖς Τι. ὈΙμαοτῆπδ: ἀλλ᾽ ἀβλη- 
χροῖς 16 οὕτω καὶ Ἐ: οὕτως 21 ἠϑικὰς ὈΘΌΠΘΙαΒ: 
ἤϑη καὶ 22 καὶ τοῦτο 5ο11ρ51: τοῦτο 28 τὰς δ᾽ ἐν 
Ἡ: ταῖς δὲ 
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λομούσοις προσεῖπον. εἰσὶ δὲ καὶ διηγήσεις ἄλυποι 

καὶ μυϑολογίαι. καὶ τὸ περὶ αὐλοῦ “τι καὶ λύρας Ε 
ἀκοῦσαι καὶ εἰπεῖν ἐλαφρότερον ἢ λύρας αὐτῆς 
φϑεγγομένης ἀχούειν καὶ αὐλοῦ. μέτρον δὲ τοῦ 
καιροῦ τὸ τῆς τροφῆς χαϑισταμένης ἀτρέμα καὶ 

συμπνεούσης τὴν πέψιν ἐγκρατῆ γενέσϑαι καὶ ὑπερ- 

δέξιον. : 

21. ᾿Επεὶ δ᾽ ᾿Φριστοτέλης οἴεται τῶν δεδειπνη- 
κότων τὸν μὲν περίπατον ἀναρριπίζειν τὸ ϑερμόν, 

τὸ τὸν δ᾽ ὕπνον, ἂν εὐθὺς καϑεύδωσι, καταπνίγειν, 

ἕτεροι δὲ τὴν μὲν ἡσυχίαν οἴονται τὰς πέψεις βελ- 

τίονας ποιεῖν, τὴν δὲ κίνησιν ταράττειν τὰς ἀνα- 184 
δόσεις. καὶ τοῦτο τοὺς μὲν περιπατεῖν εὐθὺς ἀπὸ. 

δείπνου τοὺς δ᾽ ἀτρεμεῖν πέπεικεν, ἀμφοτέρων ἂν 

οἰκείως ἐφάπτεσϑαι δόξειεν ὁ τὸ μὲν σῶμα συνϑάλ- 
πῶν καὶ συνέχων μετὰ τὸ δεῖπνον, τὴν δὲ διάνοιαν 
μὴ καταφερόμενος μηδ᾽ ἀργῶν εὐθὺς ἀλλ᾽ ὥσπερ 
εἴρηται διαφορῶν ἐλαφρῶς τὸ πνεῦμα καὶ λεπτύνων 

τῷ λαλεῖν τι καὶ ἀκούειν τῶν προσηνῶν καὶ μὴ “ 

30 δαχνόντων μηδὲ βαρυνόντων. 
22. ᾿Εμέτους δὲ καὶ κοιλίας καϑάρσεις ὑπὸ φαρ- 

μάκων, μιαρὰ 'παραμύϑια πλησμονῆς", ἄνευ μεγάλης 

ἀνάγκης οὐ κινητέον, ὥσπερ οἵ πολλοὶ κενώσεως Β 
ἕνεχα πληροῦντες τὸ σῶμα καὶ πάλιν πληρώσεως 

σι 

1 ϑι 

3 φι κενοῦντες παρὰ φύσιν, ταῖς πλησμοναῖς οὐχ ἧττον 
μ᾿ »"» ᾽ ΄, 3 , -" , Ἂν» ᾿ 

ἢ ταῖς ἐνδείαις ἀνιώμενοι, μᾶλλον δ᾽ ὅλως τὴν μὲν 

πλήρωσιν ὡς κώλυσιν ἀπολαύσεως βαρυνόμενοι. τὴν 

δ᾽ ἔνδειαν ὡς χώραν ἀεὶ ταῖς ἡδοναῖς παρασκευά- 

24 πληρώσεως) ἃὉ ἕνεκα Ῥοηάοῦ 
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ἕοντες. τὸ γὰρ βλαβερὸν ἐν τούτοις προῦπτόν ἐστι" 

ταραχάς τὲ γὰρ ἀμφότερα τῷ σώματι παρέχεται καὶ 

σπαραγμούς. ἴδιον δὲ τῷ μὲν ἐμέτῳ κακὸν πρόσ- 
εστι τὸ τὴν ἀπληστίαν αὔξειν τε καὶ τρέφειν" γέγνον- 
ται γὰρ αἵ πεῖναι καϑάπερ τὰ κοπτόμενα ῥεῖϑρα 

τραχεῖαι καὶ χαραδρώδεις. καὶ βία τὴν τροφὴν ξλ- 
κουσιν ἀεὶ λυττῶσαι. οὐκ ὀρέξεσιν ἐοικυῖαν σιτίων 

δεομέναις ἀλλὰ φλεγμοναῖς φαρμάκων καὶ κατα- 

πλασμάτων. ὅϑεν ἡδοναὶ μὲν ὀξεῖαι καὶ ἀτελεῖς 

καὶ πολὺν ἔχουσαι σφυγμὸν καὶ οἶστρον ἐν ταῖς 
ἀπολαύσεσι λαμβάνουσιν αὐτούς. διατάσεις δὲ καὶ 
πληγαὶ πόρων καὶ πνευμάτων ἐναπολήψεις διαδέ- 

χονται, μὴ περιμένουσαι τὰς κατὰ φύσιν ἐξαγωγάς, 

ἀλλ᾽ ἐπιπολάξουσαι τοῖς σώμασιν ὥσπερ ὑπεράντλοις 

σκάφεσι. φορτίων ἐκβολῆς οὐ περιττωμάτων δεομέ- 

νοις. αἱ δὲ περὶ τὴν κάτω κοιλίαν ἐχταράξεις διὰ 

φαρμακείας φϑείρουσαι καὶ τήκουσαι τὰ ὑποκείμενα 

πλείονα ποιοῦσι περίττωσιν ἢ ἐξάγουσιν. ὥσπερ 

οὖν. εἴ τις Ἑλλήνων Ὄχλον ἐν πόλει βαρυνόμενος 
σύνοικον. ᾿ἀράβων ἐμπλήσειε καὶ Σκυϑῶν τὴν πόλιν 

ἐπηλύδων. οὕτως ἔνιοι τοῦ παντὸς διαμαρτάνουσιν 
ἐπ᾿ ἐκβολῇ περιττωμάτων συνήϑων καὶ συντρόφων 
ἐμβάλλοντες ἔξωϑεν εἰς τὸ σῶμα κόκκους τινὰς 

Κνιδίους καὶ σκαμωνίαν καὶ δυνάμεις ἄλλας ἀσυγ- 
κράτους χαὶ ἀγρίας καὶ καϑαρμοῦ δεομένας μᾶλλον 

ἢ καϑῆραι τὴν φύσιν δυναμένας. ἄριστον μὲν οὖν 
τὸ μετρίᾳ διαίτῃ καὶ σώφρονι τὸ σῶμα ποιεῖν περί 

ὅ ἀνακοπτόμενα Μεαατνὶρὶαβ 7 λυττῶσαι 5οΥ1ρ51: λυτ- 
τῶσαν 24 ἀσυγχράτους Μοζιγίδουδ: ἀσυγλρέτους 

10 
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τε πληρώσεις καὶ κενώσεις αὐτοτελὲς ἀεὶ καὶ σύμ- 
μξτρον" εἰ δ᾽ ἀνάγκη ποτὲ καταλάβοι, τοὺς μὲν 
ἐμέτους ποιητέον ἄνευ φαρμακείας καὶ περιεργίας. 
μηδὲν ἐκταράττοντας ἀλλ᾽ ὅσον ἀπεψίαν διαφυγεῖν Ἐὶ 

5 αὐτόϑεν ἀφιέντας ἀπραγμόνως τῷ πλεονάξοντι τὴν 

ἀπέρασιν. ὡς γὰρ τὰ ὀϑόνια ῥδύμμασι καὶ χαλα- 
στραίοις πλυνόμενα μᾶλλον ἐκτρίβεται τῶν ὑδατο- 

κλύστων. οὕτως οἵ μετὰ φαρμάκων ἔμετοι λυμαίνον- 

ται τῷ σώματι καὶ διαφϑείρουσιν. ὑφισταμένης δὲ 
10 κοιλίας οὐδὲν φάρμακον οἷα τῶν σιτίων ἔνια μαλα- 

κὰς ἐνδιδόντα προϑυμίας καὶ διαλύοντα πράως. ὧν 

ἥ τε πεῖρα πᾶσι συνήϑης καὶ ἡ χρῆσις ἄλυπος. ἂν 

δὲ τούτοις ἀπειϑῇ. πλείονας ἡμέρας ὑδροποσίαν ἢ 

ἀσιτίαν ἢ κλυστῆρα προσδεχτέον μᾶλλον ἢ ταρακτι- 

ιὸ χὰς καὶ φϑαρτικὰς φαρμακείας, ἐφ᾽ ἃς οἵ πολλοὶ 
φέρονται προχείρως, καϑάπερ ἀκόλαστοι γυναῖκες, 

ἐχβολίοις χρώμεναι καὶ φϑορίοις ὑπὲρ τοῦ πάλιν 

πληροῦσϑαι καὶ ἡδυπαϑεῖν. 

25. ᾿Δλλὰ τούτους μὲν ἐατέον οἵ δ᾽ ἄγαν αὖ 
30 πάλιν ἀκριβεῖς καὶ τεταγμένας τινὰς ἐκ περιόδου 

κριτικὰς ἐμβάλλοντες ἀσιτίας οὐκ ὀρϑῶς τὴν φύσιν 18 

μὴ δεομένην διδάσκουσι δεῖσϑαι συστολῆς καὶ ποιεῖν 
ἀναγκαίαν τὴν οὐκ ἀναγκαίαν ὑφαίρεσιν ἐν καιρῷ 
ξητούμενον ἔϑος ἀπαιτοῦντι. βέλτιον γὰρ ἐλευϑέ- 

85 ροις τοῖς τοιούτοις χρῆσϑαι κολασμοῖς εἰς τὸ σῶμα, 

μηδεμιᾶς προαισϑήσεως οὔσης μηδ᾽ ὑποψίας. καὶ 

τὴν ἄλλην δίαιταν. ὥσπερ εἴρηται, πρὸς τὸ συν- 

1 ἐκτρέβεται 5οΥ1ρ81: ἐντρέβεται 26 μηδεμιᾶς Ἡ: μη- 
δεμιᾶς δὲ 
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τυγχάνον ἀεὶ ταῖς μεταβολαῖς ὑπήκοον ἔχειν, μὴ 

καταδεδουλωμένην μηδ᾽ ἐνδεδεμένην ἑνὶ σχήματι 
βίου πρός τινας χαιροὺς ἢ ἀριϑμοὺς ἢ περιόδους 

Β ἄγεσθαι μεμελετηκότος. οὐ γὰρ ἀσφαλὲς οὐδὲ ῥά- 
διον οὐδὲ πολιτικὸν οὐδ᾽ ἀνθρωπικὸν ἀλλ᾽ ὀστρέου 5 
τινὸς ζωῇ προσεοικὸς ἢ στελέχους τὸ ἀμετάστατον 
τοῦτο καὶ χατηναγκασμένον ἐν τροφαῖς καὶ ἀποχαῖς 

καὶ χινήσεσι καὶ ἡσυχίαις εἰς ἐπίσκιόν τινα βίον 
καὶ σχολαστὴν καὶ μονότροπόν τινα καὶ ἄφιλον καὶ 
ἄδοξον ἀπωτάτω πολιτείας καϑίσασιν ἑαυτοὺς καὶ ιτ0 

συστείλασιν᾽ οὐ κατά γε τὴν ἐμήν᾽ ἔφη ᾿γνώμην᾽. 

(24) οὐ γὰρ ἀργίας ὥνιον ἡ ὑγίεια καὶ ἀπραξίας, 

ἅ γε δὴ μέγιστα καχῶν ταῖς νόσοις πρόσεστι. καὶ 

οὐδὲν διαφέρει τοῦ τὰ ὄμματα τῷ μὴ διαβλέπειν 

Ο χαὶ τὴν φωνὴν τῷ μὴ φϑέγγεσθϑαι φυλάττοντος ὃ τι 

τὴν ὑγίειαν ἀχρηστίᾳ καὶ ἡσυχίᾳ σῴξειν οἰόμενος" 
πρὸς οὐδὲν γὰρ ἑαυτῷ χρήσαιτ᾽ ἄν τις ὑγιαίνοντι 
κρεῖττον ἢ πρὸς πολλὰς ὡς σὺ φιλανθρώπους πρά- 

ἕεις. ἥκιστα δὴ τὴν ἀργίαν ὑγιεινὸν ὑποληπτέον, 

εἰ τὸ τῆς ὑγιείας τέλος ἀπόλλυσι. καὶ οὐδ᾽ ἀληϑές 30 

ἐστι τὸ μᾶλλον ὑγιαίνειν τοὺς ἡσυχίαν ἄγοντας" 

οὔτε γὰρ Ξενοχράτης μᾶλλον διυγίαινε Φωκίωνος 

οὔτε Δημητρίου Θεόφραστος. ᾿Επίχουρόν τὲ καὶ τοὺς 

περὶ ᾿Επίκουρον οὐδὲν ὥνησε πρὸς τὴν ὑμνουμένην 
σαρχὺὸς εὐστάϑειαν ἡ πάσης φιλοτιμίαν ἐχούσης πρά- 3 

Ὁ ἕεως ἀπόδρασις. ἀλλὰ καὶ ἑτέραις ἐπιμελείαις δια- 

8 ροβὺ ἡσυχίαις βισπανῦ πἰαίατη Η 9 μονότροπόν 
τινα] μονότροπον Ἡ 18 κρεῖττον ἢ ΜοΖιγδουβ: κρείττονι 

ὡς σὺ ΒΟΙΙΡΒΙ: καὶ οὐ 
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, Ξ ᾽ ᾿ » , Ν . ΄ μῳ ς 

σῶστεον ἕστὶ τῷ σώματι τὴν κατὰ φύσιν ἕξιν. ὡς 
ὟΝ , " ΄ ’ Ἀ, ὡδὰς ἡ 3 παντὸς βίου καὶ νόσον δεχομένου καὶ ὑγίειαν. οὐ 

μὴν ἀλλὰ καὶ τοῖς πολιτικοῖς ἔφη παραινετέον εἶναι 

τοὐναντίον οὗ Πλάτων παρήνει τοῖς νέοις. ἐκεῖνος 

μὲν γὰρ λέγειν ἐκ τῆς διατριβῆς ἀπαλλαττόμενος 
εἰώϑει “ἄγε, ὅπως εἰς χαλόν τι καταϑήσεσϑε τὴν 

΄, ΩᾺ » 53... ν » Ν 2 ΓΑ "» , 
σχολήν. ὦ παῖδες" ἡμεῖς δ΄ ἂν τοῖς πολιτευομένοις 

παραινέσαιμεν εἰς τὰ καλὰ χρῆσϑαι τοῖς πόνοις καὶ 

ἀναγκαῖα, μὴ μικρῶν ἕνεκα μηδὲ φαύλων τὸ σῶμα 

παρατείνοντας, ὥσπερ οἱ πολλοὶ χακοπαϑοῦσιν ἐπὶ 

τοῖς τυχοῦσιν, ἀποχναίοντες ἑαυτοὺς ἀγρυπνίαις καὶ 

πλάναις καὶ περιδρομαῖς εἰς οὐδὲν χρηστὸν οὐδ᾽ 
3 "» 3 2 Ε , ἰδ ὁ “.᾽ - μ᾽ 
ἀστεῖον, ἀλλ΄ ἐπηρεάζοντες ἑτέροις ἢ φϑονοῦντες ἢ, 

φιλονεικοῦντες ἢ δόξας ἀκάρπους καὶ κενὰς διώ- 

χοντες. πρὸς τούτους γὰρ οἶμαι μάλιστα τὸν Ζ;΄ημό- 

κριτον εἰπεῖν ὡς εἰ τὸ σῶμα διχάσαιτο τῇ ψυχῇ 

κακώσεως. οὐκ ἂν αὐτὴν ἀποφυγεῖν. ἴσως μὲν γάρ 

τι καὶ Θεόφραστος ἀληϑὲς εἶπεν, εἰπὼν ἐν μετα- 
φορᾷ πολὺ τῷ σώματι τελεῖν ἐνοίκιον τὴν ψυχήν. 

πλείονα μέντοι τὸ σῶμα τῆς ψυχῆς ἀπολαύει κακὰ 
μὴ κατὰ λόγον αὐτῷ χρωμένης μηδ᾽ ὡς προσήκει 

ϑεραπευόμενον" ὅταν γὰρ ἐν πάϑεσιν ἰδίοις γένη- 
Ν 3 ». δ "ν 9 » -» ᾿ 

ται καὶ ἀγῶσι καὶ σπουδαῖς, ἀφειδεῖ τοῦ σώματος. 

ὃ μὲν οὖν ᾿Ιάσων οὐκ οἶδ᾽ ὅ τι παϑὼν 'τὰ μικρὰ 
δεῖν ἀδικεῖν᾽ ἔλεγεν “ἕνεκεν τοῦ τὰ μεγάλα δικαιο- 

χω. 9 ς ΓΞ ἊΣ 9. ἢ δ " “ 
πραγεῖν᾽. ἡμεῖς δ᾽ ἂν εὐλόγως τῷ πολιτικῷ παραι- 

νέσαιμεν τὰ μικρὰ ῥαϑυμεῖν καὶ σχολάξειν καὶ ἀνα- 

4 Πλάτων] Τιοσο,, Ῥ. 048 Ὁ 16 “΄ημόκριτον)] Μυ]]Δ0ῃ. 
1 νη. 842 18 τι] τοι ἢ 



992 ΠΕ ΤΌΕΝΌΑ ΒΑΝΙΤΑΤΕ 

παύειν αὑτὸν ἐν ἐκείνοις. εἰ βούλεται πρὸς τὰς 

καλὰς πράξεις καὶ μεγάλας μὴ διάπονον ἔχειν τὸ 
Ιϑθοσῶμα μηδ᾽ ἀμβλὺ μηδ᾽ ἀπαγορεῦον ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν 

νεωλκίᾳ τῇ σχολῇ τεϑεραπευμένον. ὕπως αὖϑις ἐπὶ 
τὰς χρείας τῆς ψυχῆς ἀγούσης 

᾿ἄϑηλος ἵππῳ πῶλος ὡς ἅμα τρ ἐχῃ᾽. 

20. Ζιὸ τῶν πραγμάτων διδόντων ἀναληπτέον 
ἑαυτοὺς μήϑ᾽ ὕπνου φϑονοῦντας τῷ σώματι μήτ᾽ 
ἀρίστου μήτε δαστώνης τὸν μέσον. ἡδυπαϑείας καὶ 
κακοπαϑείας φυλαττούσης ὅρον. οἷον οἷ πολλοὶ μὴ 

φυλάττοντες ἐπιτρίβουσι τὸ σῶμα ταῖς μεταβολαῖς, 

ὥσπερ τὸν βαπτόμενον σίδηρον. ὅταν ἐνταϑῇ καὶ 

πιεσϑῇ σφόδρα τοῖς πόνοις. αὖϑις ἐν ἡδοναῖς τηκό- 

μἱέενον ἀμέτρως καὶ λειβόμενον. εἶτα πάλιν ἐξ ἀφρο- 

δισίων καὶ οἴνου διάλυτον καὶ μαλακὸν εἰς ἀγορὰν 
ἢ αὐλὴν ἤ τινὰ πραγματείαν διαπύρου καὶ συν- 

τόνου δεομένην σπουδῆς ἐλαυνόμενον. ᾿Ηράκλειτος 
μὲν γὰρ ὑδρωπιάσας ἐκέλευσεν “αὐχμὸν ἐξ ἐπομ- 
βρίας᾽ ποιῆσαι τὸν ἰατρόν: οἵ δὲ πολλοὶ τοῦ παν- 

τὸς ἁμαρτάνουσιν. ὅταν ἐν κόποις καὶ πόνοις καὶ 

ἐνδείαις γένωνται. μάλιστα ταῖς ἡδοναῖς ἐξυγραί- 

νεὺν καὶ ἀνατήκειν τὰ σώματα παραδιδόντες. αὖϑιες 

δὲ μετὰ τὰς ἡδονὰς οἷον ἐπιστρέφοντες καὶ κατα- 

τείνοντες. ἡ γὰρ φύσις οὐ ἕξητεῖ τοιαύτην ἀντα- 

πόδοσιν τοῦ σώματος. ἀλλὰ τῆς ψυχῆς τὸ ἀκόλα- 

θ ΒΕΙΡΚ. 2 Ῥ. 448 9 τὸν ϑεα]τηδβῖαβ: τὸ 10 κακο- 
παϑείας Ἰάθτα : κακοπαϑείας μήτε φυλάττοντας Ὗ 
οἷον] ὃν ΞΔ Ι ΤΙ 5118 πολλοὶ μὴ Ἰάθτη: πολλοὶ 14 λειβό- 
μενον Ὗ : ϑλιβόμενον 

φι 
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στον καὶ ἀνελεύϑερον ἐκ τῶν ἐπιπόνων ὥσπερ οἷο 
ναῦται πρὸς ἡδονὰς καὶ ἀπολαύσεις ὕβρει φερό- 

μξνον καὶ μετὰ τὰς ἡδονὰς πάλιν ἐπ᾽’ ἐργασίας καὶ 

πορισμοὺς ὠϑούμενον οὐκ ἐᾷ λαβεῖν τὴν φύσιν ἧς 

μάλιστα δεῖται καταστάσεως καὶ γαλήνης, ἀλλ᾽ ἐξ- 

ἔστησι καὶ ταράττει διὰ τὴν ἀνωμαλίαν. οἵ δὲ νοῦν 

ἔχοντες ἥκιστα μὲν ἡδονὰς πονοῦντι τῷ σώματι 

προσφέρουσιν' οὐ γὰρ δέονται τὸ παράπαν οὐδὲ 
μέμνηνται τῶν τοιούτων πρὸς τῷ καλῷ τῆς πράξεως 
τὴν διάνοιαν ἔχοντες. καὶ τῷ χαίροντι τῆς ψυχῆς Ὁ 

ἢ σπουδάζοντι τὰς ἄλλας ἐξαμαυροῦντες ἐπιϑυμίας. 

ὅπερ γάρ φασιν εἰπεῖν τὸν ᾿Επαμεινώνδαν μετὰ 

παιδιᾶς, ἀνδρὸς ἀγαϑοῦ περὶ τὰ “ευκτρικὰ νόσῳ. 
τελευτήσαντος. ᾿ὦ Ἡράκλεις. πῶς ἐσχόλασεν ἁνὴρ 
ἀποθανεῖν ἐν τοσούτοις πράγμασι", τοῦτ᾽ ἀληϑῶς 

ἔστιν εἰπεῖν ἐπ᾽ ἀνδρὸς ἢ πολιτικὴν πρᾶξιν ἢ φιλό- 

σοφον φροντίδα διὰ χειρὸς ἔχοντος, “τίς δὲ σχολὴ 

τῷ ἀνδρὶ τούτῳ νῦν ἀπεπτεῖν ἢ μεϑύευν ἢ λαγνεύ- 

ευν:;᾽ γενόμενοι δὲ πάλιν ἀπὸ τῶν πράξεων ἐν ἡσυχίᾳ 

κατατίϑενται τὸ σῶμα καὶ διαναπαύουσι. τῶν τε 

πόνων τοὺς ἀχρήστους καὶ μᾶλλον ἔτι τῶν ἡδονῶν 

τὰς οὐκ ἀναγκαίας ὡς τῇ φύσει πολεμίας φυλαττό- 

μενον καὶ φεύγοντες. 
20. Ἤκουσα Τιβέριόν ποτε Καίσαρα εἰπεῖν ὡς 

5 ἀνὴρ ὑπὲρ ἑξήκοντα γεγονὼς ἔτη καὶ προτείνων 

ἐατρῷ χεῖρα καταγέλαστός ἐστιν. ἐμοὶ δὲ τοῦτο μὲν 
εἰρῆσϑαι δοκεῖ σοβαρώτερον, ἐκεῖνο δ᾽ ἀληϑὲς εἶναι, 

11 τὰς ἄλλας --- ἐπιϑυμίας Χγίδπᾶθγη: ταῖς ἄλλαις --- 
ἐπιϑυμίαις 24 ἤκουσα Ὗ : ἤκουσα τοίνυν 
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τὸ δεῖν ἕκαστον αὑτοῦ μήτε σφυγμῶν ἰδιότητος ἄπει- 

ρον εἶναι (πολλαὶ γὰρ αἵ καϑ' ἕκαστον διαφοραί) 
ἕήτε κρᾶσιν ἀγνοεῖν ἣν ἔχει τὸ σῶμα ϑερμότητος καὶ 

ξηρότητος. μήϑ᾽ οἷς ὠφελεῖσθαι χρώμενον ἢ βλά- 

πτεσϑαι πέφυκεν. αὑτοῦ γὰρ ἀναίσϑητός ἐστιν καὶ ὅ 

τυφλὸς ἐνοικεῖ τῷ σώματι καὶ κωφὸς ὁ ταῦτα μαν- 

Ε ϑάνων παρ᾽ ἑτέρου χαὶ πυνϑανόμενος τοῦ ἰατροῦ 

πότερον μᾶλλον ϑέρους ἢ χειμῶνος ὑγιαίνει. καὶ 
πότερον τὰ ὑγρὰ ῥᾷον ἢ τὰ ξηρὰ προσδέχεται. καὶ 

πότερον φύσει πυκνὸν ἔχει τὸν σφυγμὸν ἢ μανόν᾽ τὸ 

καὶ γὰρ ὠφέλιμον εἰδέναι τὰ τοιαῦτα καὶ ῥάδιον, 
ἀεί γε δὴ πειρωμένους καὶ συνόντας. βρωμάτων δὲ 

χαὶ πωμάτων τὰ χρήσιμα μᾶλλον ἢ τὰ ἡδέα γιγνώ- 

ὄχειν προσήκει. καὶ μᾶλλον ἔμπειρον εἶναι τῶν 

εὐστομάχων ἢ τῶν εὐστόμων, καὶ τῶν τὴν πέψιν τ 
191 μὴ ταραττόντων ἢ τῶν τὴν γεῦσιν σφόδρα γαργα- 

λιξόντων. τὸ γὰρ παρ᾽ ἰατροῦ πυνϑάνεσϑαι τί 

δύσπεπτον ἢ εὔπεπτον αὐτῷ καὶ τί δυσκοίλιον ἢ 
εὐχοίλιον οὐχ ἧττον αἰσχρόν ἐστιν ἢ τὸ πυνϑάνε- 
σϑαι τί γλυκὺ καὶ τί πικρὸν χαὶ αὐστηρόν. νῦν δὲ 20 

τοὺς μὲν ὀψοποιοὺς ἐπανορϑοῦσιν, ἐμπείρως διαι- 

σϑανόμενοι ποῦ πλέον τὸ γλυκὺ τοῦ προσήκοντος 

ἢ τὸ ἁλμυρὸν ἢ τὸ αὐστηρὸν ἔνεστιν᾽ αὐτοὶ δ᾽ 

ἀγνοοῦσι τί τῷ σώματι μιχϑὲν ἐλαφρὸν καὶ ἄλυπον 
ἔσται καὶ χρήσιμον. ὅϑεν ξωμοῦ μὲν ἄρτυσις οὐ 538 
πολλάκις ἁμαρτάνεται παρ᾽ αὐτοῖς. αὑτοὺς δὲ φαύ- 

Β λως ὁμοῦ καὶ χακῶς ἀρτύοντες ὁσημέραι πολλὰ πα- 

ρέχουσι πράγματα τοῖς ἰατροῖς. ξωμὸν μὲν γὰρ οὐκ 

1 ἄπειρον εἶναι ΒΘΏΒΘΙΟΤτΒ: εἶναι ἄπειρον : 
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ἄριστον ἡγοῦνται τὸν γλυκύτατον. ἀλλὰ καὶ πικρὰ 

καὶ δριμέα συμμιγνύουσιν" εἰς δὲ τὸ σῶμα πολλὰς 

καὶ κατακόρους ἐμβάλλουσιν ἧδονάς. τὰ μὲν ἀγνο- 

οὔντες τὰ δ᾽ οὐ μνημονεύοντες ὅτι τοῖς ὑγιξινοῖς 

5 καὶ ὠφελίμοις ἡ φύσις ἡδονὴν ἄλυπον καὶ ἀμετα- 
ὠέλητον προστίϑησιν. ἀλλὰ καὶ ταῦτα δεῖ μνημο- 

νεύειν, τὰ σύμφυλα καὶ πρόσφορα τῷ σώματι. καὶ 

τοὐναντίον ἐν ταῖς καϑ' ὥραν μεταβολαῖς καὶ ταῖς 

ἄλλαις περιστάσεσιν. εἰδότας οἰκείως προσαρμόττειν 

10 ἑκάστῳ τὴν δίαιταν. 
21. Ὅσα μὲν γὰρ μικρολογίας καὶ ἀνελευϑερίας Ὁ 

προσκρούματα λαμβάνουσιν οἵ πολλοὶ περί τε συγκο- 

μιδὰς καρπῶν καὶ τηρήσεις ἐπιπόνους. ἀγρυπνίαις" 

καὶ περιδρομαῖς ἐξελέγχοντες τὰ σαϑρὰ καὶ ὕπουλα 

τὸ τοῦ σώματος. οὐκ ἄξιόν ἐστι δεδιέναι μὴ πάϑωσιν 

ἄνδρες φιλόλογοι καὶ πολιτικοί, πρὸς οὺς ἐνέστηκεν 

ἡμῖν ὃ λόγος" ἀλλ᾽ ἑτέραν τινὰ φυλακτέον ἐστὶ 
τούτοις δριμυτέραν ἐν γράμμασι καὶ μαϑήμασι μι- 

κρολογίαν, ὑφ᾽ ἧς ἀφειδεῖν καὶ ἀμελεῖν τοῦ σώμα- 
80 τὸς ἀναγκάζονται. πολλάκις ἀπαγορεύοντος οὐχ ἐν- 

διδόντες ἀλλὰ προσβιαξζόμενοι ϑνητὸν ἀϑανάτῳ καὶ Ὁ 
γηγενὲς Ὀλυμπίῳ συναμιλλᾶσϑαι καὶ συνεξανύτειν. 
εἶθ᾽ ὡς ὁ βοῦς πρὸς τὴν ὁμόδουλον ἔλεγε κάμη- 
λον, ἐπικουφίσαι τοῦ φορτίου μὴ βουλομένην, “ἀλλὰ 

ὅ χἀμὲ καὶ ταῦτα πάντα μετὰ μικρὸν οἴσειο᾽, ὃ καὶ 
συνέβη τελευτήσαντος αὐτοῦ. οὕτω συμβαίνει τῇ, 

ψυχῇ μικρὰ χαλάσαι καὶ παρεῖναι μὴ βουλομένη 

πονοῦντι καὶ δεομένῳ. μετ᾽ ὀλίγον πυρετοῦ τινος 
ἢ σκοτώματος ἐμπεσόντος ἀφεῖσα τὰ βιβλία καὶ τοὺς 

τῷ 
ι 
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λόγους καὶ τὰς διατριβὰς ἀναγκάξεται συννοσεῖν 

Ε ἐκείνῳ καὶ συγκάμνειν. ὀρϑῶς οὖν ὁ Πλάτων παρή- 

νεῦε μήτε σῶμα κινεῖν ἄνευ ψυχῆς μήτε ψυχὴν ἄνευ 

σώματος. ἀλλ᾽ οἷόν τινα ξυνωρίδος ἰσορροπίαν δια- 

φυλάττειν. ὅτι μάλιστα τῇ ψυχῇ συνεργεῖ τὸ σῶμα ὅ 

καὶ συγχάμνει, πλείστην ἐπιμέλειαν αὐτῷ καὶ ϑερα- 

πείαν ἀποδιδόντας καὶ τὴν καλὴν καὶ ἐράσμιον 

ὑγίξιαν ὧν δίδωσιν ἀγαϑῶν κάλλιστον ἡγουμένους 

διδόναι τὸ πρὸς χτῆσιν ἀρετῆς καὶ χρῆσιν ἔν τὲ 

λόγοις καὶ πράξεσιν ἀκώλυτον αὐτῶν. 10 

2 Πλάτων] ΤΊμα. ». 88. Ῥηδθαᾶν. Ὁ. 246 Ὁ δ ὅτι Ἐ: 
ὅτε 8 ὑγίειαν ἰάθτη: ὑγίειαν ἀποδιδόντας 
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φϑι 1 

ΓΑΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ. 188 

ΤἸΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΠΟΛΛΙΑΝΩ͂ ΚΑΙ ΕΥ̓ΡΥΔΙΚΗΙ 

ΕῪ ᾶΠΡΑΤΤΈΕΙΝ. 

“Μετὰ τὸν πάτριον ϑεσμόν., ὃν ὑμῖν ἡ τῆς 4 ήμη- Β 

τρος ἱέρεια συνειργνυμένοις ἐφήρμοσεν, οἶμαι καὶ 

τὸν λόγον ὁμοῦ συνεφαπτόμενον ὑμῶν καὶ συνυμε- 

ναιοῦντα χρήσιμον ἄν τι ποιῆσαι καὶ τῷ νόμῳ 

προσῳδόν. ἐν μὲν γὰρ τοῖς μουσικοῖς ἕνα τῶν αὐ- 

λητικῶν νόμων ἱππόϑορον ἐχάλουν. μέλος τι τοῖς 

ἵπποις ὁρμῆς ἐπεγερτικὸν ὡς ἔοικεν ἐνδιδόντα πρὸς 

τὰς ὀχείας" φιλοσοφίᾳ δὲ πολλῶν λόγων καὶ καλῶν 
ἐνόντων, οὐδενὸς ἧττον ἄξιος σπουδῆς ὃ γαμήλιός α 

ἐστιν οὗτος, ᾧ κατάδουσα τοὺς ἐπὶ βίου κοινωνίᾳ ι 
συνιόντας εἰς ταὐτὸ πράους τε παῤέχει καὶ χειροή- 

ϑεις ἀλλήλοις. ὧν οὖν ἀκηκόατε πολλάκις ἐν φιλο- 
σοφίᾳ παρατρεφόμενοι κεφάλαια συντάξας ἔν τισιν 

ὁμοιότησι βραχείαις. ὡς εὐμνημόνευτα μᾶλλον εἴη. 

κοινὸν ἀμφοτέροις πέμπω δῶρον, εὐχόμενος τῇ ἄφρο- 
δίτῃ τὰς Μούσας παρεῖναι καὶ συνεργεῖν, ὡς μήτε 
ἢ ᾿ 7, [Ὰ -" 3 » Ἃ Χ ν᾽ 
λύραν τινὰ μήτε κιϑαραν μᾶλλον αὐταῖς ἡ τὴν περὶ 

γάμον χαὶ οἶκον ἐμμέλειαν ἡρμοσμένην παρέχειν 

1 ἐνδιδόντα] ἐπάδοντες ϑαυρρίαβ πρὸς Β: περὶ 
ῬΙυΐδυ οὶ Μοσϑ]α. ὙΟ]. 1. 22 
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διὰ λόγου καὶ ἁρμονίας καὶ φιλοσοφίας προσῆκον. 

καὶ γὰρ οἱ παλαιοὶ τῇ ᾿ἀφροδίέτῃ τὸν Ἑρμῆν συγκα- 
ϑίδρυσαν, ὡς τῆς περὶ τὸν γάμον ἡδονῆς μάλιστα 

λόγου δεομένης. τήν τε Πειϑὼ καὶ τὰς Χάριτας, ἵνα 
πείϑοντες διαπράττωνται παρ᾽ ἀλλήλων ἃ βούλονται, 

μὴ μαχόμενοι μηδὲ φιλονεικοῦντες. 

ς ΄ 3 ’ ᾿ ΄ “ , 

1. Ὁ Σόλων ἐκέλευε τὴν νύμφην τῷ νυμφίῳ 

συγκατακλίνεσϑαι μήλου κυδωνίου κατατραγοῦσαν, 

αἰνιττόμενος ὡς ἔοικεν ὅτι δεῖ τὴν ἀπὸ στόματος καὶ 

φωνῆς χάριν εὐάρμοστον εἶναι πρῶτον καὶ ἡδεῖαν. 

2. Ἐν Βοιωτίᾳ τὴν νύμφην κατακαλύψαντες 
᾽ » “ ἀν 4) ἃ, ΄, . ἢ 
ἀσφαραγωνιᾷ στεφανοῦσιν' ἐχείνη τὲ γὰρ ἥδιστον 
Ξ᾿ Ρ 3 ῇ }Ὶ 3 , “, ἐχ τραχυτάτης ἀχάνϑης καρπὸν ἀναδίδωσιν, ἥ τε 

νύμφη τῷ μὴ φυγόντι μηδὲ δυσχεράναντι τὴν πρώ- 

τὴν χαλεπότητα καὶ ἀηδίαν αὐτῆς ἥμερον καὶ γλυ- 
» τ , [ ᾿ Ἀ , “-- χεῖαν παρέξει συμβίωσιν. οἵ δὲ τὰς πρώτας τῶν 

παρϑένων διαφορὰς μὴ ὑπομείναντες οὐδὲν ἀπολεί- 

πουσι τῶν διὰ τὸν ὄμφακα τὴν σταφυλὴν ἕτέροις 
“" , } Ν ᾿ -" [Ά ,Α προϊεμένων. πολλαὶ δὲ καὶ τῶν νεογάμων δυδσχερά- 

νασαι διὰ τὰ πρῶτα τοὺς νυμφίους ὅμοιον ἔπαϑον 
πάϑος τοῖς τὴν μὲν πληγὴν τῆς μελίττης ὑπομείνασι, 

τὸ δὲ κηρίον προεμένοις. 
ὃ. Ἐν ἀρχῇ μάλιστα δεῖ τὰς διαφορὰς καὶ τὰς 

προσχρούσεις φυλάττεσϑαι τοὺς γεγαμηκότας, ὁρῶν- 
τας ὅτι καὶ τὰ συναρμοσϑέντα τῶν σκευῶν κατ᾽ ἀρ- 

χὰς μὲν ὑπὸ τῆς τυχούσης ῥαδίως διασπᾶται προ- 

9 τὴν] τὴν πρώτην Η 10 πρῶτον] 46]. [12 ἀσφα- 
ραγίᾳ ὃ 14 μηδὲ ϑαυρρίαβ: μήτε 

10 

15 
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φάσεως. χρόνῳ δὲ τῶν ἁρμῶν σύμπηξιν λαβόντων Ἐ 

μόλις ὑπὸ πυρὸς καὶ σιδήρου διαλύεται... 

4. Ὥσπερ τὸ πῦρ ἐξάπτεται μὲν εὐχερῶς ἐν 
ἀχύροις καὶ ϑρυαλλίδι καὶ ϑριξὶ λαγῴαις. σβέννυ- 

5 ται δὲ τάχιον ἂν μή τινος ἑτέρου δυναμένου στέγειν 

ἅμα καὶ τρέφειν ἐπιλάβηται, οὕτω τὸν ἀπὸ σώματος 

καὶ ὥρας ὀξὺν ἔρωτα τῶν νεογάμων ἀναφλεγόμενον 

δεῖ μὴ διαρχῆ μηδὲ βέβαιον νομίζειν, ἂν μὴ περὶ 
τὸ ἦϑος ἰἰδρυϑεὶς καὶ τοῦ φρονοῦντος ἁψάμενος 

10 ἔωψυχον λάβῃ διάϑεσιν. 

ὃ. Ἢ διὰ τῶν φαρμάκων ϑήρα ταχὺ μὲν αἵρεῖ189 
καὶ λαμβάνει ῥαδίως τὸν ἰχϑύν, ἄβρωτον δὲ ποιεῖ 

καὶ φαῦλον" οὕτως αἱ φίλτρα τινὰ καὶ γοητείας ἐπι: 
τεχνώμεναι τοῖς ἀνδράσι καὶ χειρούμεναι δι᾿ ἡδονῆς 

15 αὐτοὺς ἐμπλήκτοις καὶ ἀνοήτοις καὶ διεφϑαρμένοις 

συμβιοῦσιν. οὐδὲ γὰρ τὴν Κίρκην ὥνησαν οἵ κατα- 

φαρμακευϑέντες, οὐδ᾽ ἐχρήσατο πρὸς οὐδὲν αὐτοῖς 
ὑσὶ καὶ ὄνοις γενομένοις. τὸν δ᾽ Ὀδυσσέα νοῦν 

ἔχοντα καὶ συνόντα φρονίμως ὑπερηγάπησεν. 

20 06. 41 βουλόμεναι μᾶλλον ἀνοήτων χρατεῖν ἀν- 

δρῶν ἢ φρονίμων ἀκούειν ἐοίκασι τοῖς ἐν ὁδῷ βου- 
λομένοις μᾶλλον ὁδηγεῖν τυφλοὺς ἢ τοῖς γιγνώσκου- 

σιν ἀκολουϑεῖν καὶ βλέπουσι. 
1. Τὴν Πασιφάην ἀπιστοῦσι βοὸς ἐρασϑῆναι Β 

βασιλεῖ συνοῦσαν, ἐνίας ὁρῶσαι τοὺς μὲν αὐστηροὺς 

καὶ σώφρονας βαρυνομένας, τοῖς δ᾽ ἐξ ἀκρασίας 

καὶ φιληδονίας κεκραμένοις ὥσπερ κυσὶν ἢ τράγοις 

ἥδιον συνούσας. 

τ οι 

21 κεπρατημένοις ΟΟΥ̓Ά 68 
ΟΣ 
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ὃ. Οἱ τοῖς ἵπποις ἐφάλλεσϑαι μὴ δυνάμενοι 

δι᾿ ἀσϑένειαν ἢ μαλακίαν αὐτοὺς ἐκείνους ὀκλάξειν 

καὶ ὑποπίπτειν διδάσκουσιν. οὕτως ἔνιοι τῶν λα- 

βόντων εὐγενεῖς ἢ πλουσίας γυναῖκας οὐχ ἑαυτοὺς 

ποιοῦσι βελτίους ἀλλ᾽ ἐχείνας περικολούουσιν, ὡς ὁ 

μᾶλλον ἄρξοντες ταπεινῶν γενομένων. δεῖ δ᾽ ὥσπερ 

ἵππου τὸ μέγεϑος φυλάττοντα καὶ τὸ ἀξίωμα τες 
γυναικὸς χρῆσϑαι τῷ χαλινῷ. 

σ᾽ 9. Τὴν σελήνην, ὅταν ἀποστῇ τοῦ ἡλίου, περι- 

φανῇ καὶ λαμπρὰν ὁρῶμεν. ἀφανίζεται δὲ καὶ κρύ- τὸ 
πτεται πλησίον γενομένη" τὴν δὲ σώφρονα γυναῖκα 

δεῖ τοὐναντίον ὁρᾶσϑαι μάλιστα μετὰ τοῦ ἀνδρὸς 

οὖσαν, οἰχουρεῖν δὲ καὶ κρύπτεσϑαι μὴ παρόντος. 

10. Οὐκ ὀρϑῶς Ἡρόδοτος εἶπεν ὅτι ἡ γυνὴ 
ἅμα τῷ χιτῶνι ἐχδύεται καὶ τὴν αἰδῶ" τοὐναντίον 15 

γὰρ ἡ σώφρων ἀντενδύεται τὴν αἰδῶ. καὶ τοῦ μάλι- 

στα φιλεῖν τῷ μάλιστα αἰδεῖσθαι συμβόλῳ χρῶνται 

πρὸς ἀλλήλους. 

11. Ὥσπερ ἂν φϑόγγοι δύο σύμφωνοι ληφϑῶσι, 

Ὁ τοῦ βαρυτέρου γίγνεται τὸ μέλος. οὕτω πᾶσα πρᾶξις 90 

ἐν οἰκίᾳ σωφρονούσῃ πράττεται μὲν ὑπ᾽ ἀμφοτέρων 

ὁμονοούντων., ἐπιφαίνει δὲ τὴν τοῦ ἀνδρὸς ἡγεμο- 
νίαν καὶ προαίρεσιν. 

12. Ὁ ἥλιος τὸν βορέαν ἐνίκησεν. ὃ γὰρ ἄν- 
ϑρῶπος τοῦ μὲν ἀνέμου βιαζομένου τὸ ἱμάτιον ἀφε- 30 

λέσϑαι καὶ λαμπρὸν καταπνέοντος μᾶλλον ἔσφιγγε 

καὶ συνεῖχε τὴν περιβολήν᾽ τοῦ δ᾽ ἡλίου μετὰ τὸ 

14 Ἡρόδοτος] 18 16 801. στὰ. δαὺ συνεαπνοτο (οἵ. 
Ῥ. 81 ἃ) αὖ “ἐχδυομένῳ συνεχδύεται --᾿ 
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πνεῦμα ϑερμοῦ γενομένου ϑαλπόμενος εἶτα καυματι- 

ζόμενος καὶ τὸν χιτῶνα τῷ ἱματίῳ προσαπεδύσατο. 

τοῦτο ποιοῦσιν αἱ πλεῖσται γυναῖκες" ἀφαιρουμένοις 

τοῖς ἀνδράσι βίᾳ τὴν τρυφὴν καὶ τὴν πολυτέλειαν 
διαμάχονται καὶ χαλεπαίνουσιν. ἂν δὲ πείϑωνται 

μετὰ λόγου, πράως ἀποτίϑενται καὶ μετριάζουσιν. 

19. Ὁ Κάτων ἐξέβαλε τῆς βουλῆς τὸν φιλήσαντα 

τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα τῆς ϑυγατρὸς παρούσης. τοῦτο 

μὲν οὖν ἴσως σφοδρότερον" εἰ δ᾽ αἰσχρόν ἐστιν. 

ὥσπερ ἐστίν. ἑτέρων παρόντων ἀσπάξεσϑαι καὶ φι- 
λεῖν καὶ περιβάλλειν ἀλλήλους. πῶς οὐκ αἴσχιον 

ἑτέρων παρόντων λοιδορεῖσϑαι καὶ διαφέρεσθαι πρὸς 

ἀλλήλους, καὶ τὰς μὲν ἐντεύξεις καὶ φιλοφροσύνας 
ἀπορρήτους πρὸς τὴν γυναῖχα ποιεῖσϑαι, νουϑεσίᾳ 

δὲ καὶ μέμψει καὶ παρρησίᾳ χρῆσϑαι φανερᾷ καὶ 
ἀναπεπταμένῃ: 

14. “Ὥσπερ ἐσόπτρου κατεσχευασμένου χρυσῷ καὶ 

λέίϑοις ὄφελος οὐδέν ἐστιν, εἰ μὴ δείκνυσι τὴν μορ- 
φὴν ὁμοίαν, οὕτως οὐδὲ πλουσίας γαμετῆς ὄνησις, 

εἰ μὴ παρέχει τὸν βίον ὅμοιον τῷ ἀνδρὶ καὶ σύμ- 
φῶνον τὸ ἦϑος. δἰ χαίροντος μὲν εἰχόνα σχυϑρω- 

πὴν ἀποδίδωσι τὸ ἔσοπτρον, ἀχϑομένου δὲ καὶ σκυ- 
ϑοωπάξοντας ἱλαρὰν καὶ σεσηρυῖαν, ἡμαρτημένον 

ἐστὲ καὶ φαῦλον. οὐκοῦν καὶ γυνὴ φαῦλος καὶ 

ἄκαιρος ἡ παίζειν μὲν ὡρμημένου καὶ φιλοφρονεῖ- 
σϑαι τοῦ ἀνδρὸς ἐσχυϑρωπακυῖα, σπουδάζοντος δὲ 

παίζουσα καὶ γελῶσα τὸ μὲν γὰρ ἀηδίας. τὸ δ᾽ 
ὀλιγωρίας. δεῖ δέ, ὥσπερ οἵ γεωμέτραι λέγουσι τὰς 140 

18 καὶ τὰς Χυ]απάροΥ: τὰς 

10 
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γραμμὰς καὶ τὰς ἐπιφανείας οὐ κινεῖσθαι καϑ' ἕαυ- 
τὰς ἀλλὰ συγκινεῖσϑαι τοῖς σώμασιν. οὕτω τὴν 

γυναῖκα μηδὲν ἴδιον πάϑος ἔχειν. ἀλλὰ κοινωνεῖν 
τῷ ἀνδοὶ καὶ σπουδῆς καὶ παιδιᾶς καὶ συννοίας 

καὶ γέλωτος. 

10. Οἱ τὰς γυναῖκας μὴ ἡδέως βλέποντες ἐσϑι- 

οὐσας μετ᾽ αὐτῶν διδάσκουσιν ἐμπίπλασϑαι μόνας 

γενομένας. οὕτως οἵ μὴ συνόντες ἱλαρῶς ταῖς γυ- 

ναιξὶ μηδὲ παιδιᾶς κοινωνοῦντες αὐταῖς καὶ γέλωτος 

ἰδίας ἡδονὰς χωρὶς αὐτῶν ξητεῖν διδάσκουσιν. 

10. Τοῖς τῶν Περσῶν βασιλεῦσιν αἵ γνήδιαι 

γυναῖκες παρακάϑηνται δειπνοῦσι καὶ συνεστιῶνται" 
βουλόμενοι δὲ παίξειν καὶ μεϑύσκεσϑαι ταύτας μὲν 

ἀποπέμπουσι. τὰς δὲ μουσουργοὺς καὶ παλλακίδας 

καλοῦσιν, ὀρϑῶς τοῦτό γ᾽ αὐτὸ ποιοῦντες. ὅτι τὸ 

συναχολασταίνειν καὶ παροινεῖν οὐ μεταδιδόασι ταῖς 

γαμεταῖς. ἂν οὖν ἰδιώτης ἀνήρ, ἀκρατὴς δὲ περὶ 

τὰς ἡδονὰς καὶ ἀνάγωγος. ἐξαμάρτῃ τι πρὸς ἑταίραν 

ἢ ϑεραπαινίδα. δεῖ τὴν γαμετὴν μὴ ἀγανακτεῖν 

μηδὲ χαλεπαίνειν, λογιξομένην ὅτι παροινίας καὶ 

ἀκολασίας καὶ ὕβρεως αἰδούμενος αὐτὴν ἑτέρα μετα- 
δίδωσιν. 

11. Οἱ φιλόμουσοι τῶν βασιλέων πολλοὺς μου- 
σικοὺς ποιοῦσιν. οἵ φιλόλογοι λογίους, οἵ φιλαϑλη- 

ταὶ γυμναστικούς. οὕτως ἀνὴρ φιλοσώματος καλ- 

λωπίστριαν γυναῖκα ποιεῖ. φιλήδονος ἑταιρικὴν καὶ 
ἀκόλαστον, φιλάγαϑος καὶ φιλόκαλος σώφρονα καὶ 
χοσμίαν. 

18. “άκαινα παιδίσκη. πυνϑανομένου τινὸς εἰ 
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ἤδη ἀνδρὶ προσελήλυϑεν ᾿οὐκ ἔγωγ᾽ εἶπεν “ἀλλ᾽ 
ἐμοὶ ἐκεῖνος᾽. οὗτος ὁ τρόπος, οἶμαι, τῆς οἰκοδε- 

σποίνης. μήτε φεύγειν μήτε δυσχεραίνειν τὰ τοιαῦτα 

τοῦ ἀνδρὸς ἀρχομένου μήτ᾽ αὐτὴν κατάρχεσϑαι᾽ τὸ 

μὲν γὰρ ἑἕταιρικὸν καὶ ἰταμόν, τὸ δ᾽ ὑπερήφανον 
καὶ ἀφιλόστοργον. 

19. ᾿Ἰδίους οὐ δεῖ φίλους χτᾶσϑαι τὴν γυναῖκα, 

κοινοῖς δὲ χρῆσϑαι τοῖς τοῦ ἀνδρός" οἵ δὲ ϑεοὶ 
φίλοι πρῶτοι καὶ μέγιστοι. διὸ καὶ ϑεοὺς οὺς ὁ 

ἀνὴρ νομίζει σέβεσϑαι τῇ γαμετῇ καὶ γιγνώσκειν 

μόνους προσήκει. περιέργοις δὲ ϑρησκείαις καὶ ξέ- 

ναῖις δεισιδαιμονίαις ἀποκεκλεῖσϑαι τὴν αὔλειον͵ 

οὐδενὶ γὰρ ϑεῶν ἱερὰ κλεπτόμενα καὶ λανϑάνοντα 
δρᾶται κεχαρισμένως ὑπὸ γυναικός. 

20. Ὁ Πλάτων φησὶν εὐδαίμονα καὶ μακαρίαν 

εἶναι πόλιν, ἐν ἧ τὸ ἐμὸν καὶ τὸ οὐκ ἐμὸν ἥκιστα 
φϑεγγομένων ἀκούουσι διὰ τὸ κοινοῖς ὡς ἔνι μά- 

λιστα χρῆσϑαι τοῖς ἀξίοις σπουδῆς τοὺς πολίτας͵ 

πολὺ δὲ μᾶλλον ἐκ γάμου δεῖ τὴν τοιαύτην φωνὴν 

ἀνῃρῆσθαι. πλὴν ὥσπερ οἵ ἰατροὶ λέγουσι τὰς τῶν 

ἑὐωνύμων πληγὰς τὴν αἴσϑησιν ἐν τοῖς δεξιοῖς ἀνα- 

φέρειν, οὕτω τὴν γυναῖκα τοῖς τοῦ ἀνδρὸς συμπα- 

ϑεῖν καλὸν καὶ τὸν ἄνδρα τοῖς τῆς γυναικός. ἵν᾽ 

ὥσπερ οἱ δεσμοὶ κατὰ τὴν ἐπάλλαξιν ἰσχὺν δι᾿ ἀλ- 
λήλων λαμβάνουσιν, οὕτως ἕχατέρου τὴν εὔνοιαν 
ἀντίστροφον ἀποδιδόντος ἡ κοινωνία σῴξηται δι᾽ 
ἀμφοῖν. καὶ γὰρ ἡ φύσις μίγνυσι διὰ τῶν σωμά- 

1 Πλάτων) Βδρ. Ρ. 402. 10 καὶ τὸ ϑίρραθιαβ ΕἼΟΥ]. 
ΤΠΧΧΙΝ 48: καὶ 28 καλὸν ὟΥ: μᾶλλον 

Ὠ 

10) 
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«Ἄν 

Ἑτῶν ἡμᾶς, ἵν᾽ ἐξ ἑχατέρων μέρος λαβοῦσα καὶ συγ- 
χἕέασα κοινὸν ἀμφοτέροις ἀποδῷ τὸ γεννώμενον. 
ὥστε μηδέτερον διορίσαι μηδὲ διακρῖναι τὸ ἴδιον ἢ 

τὸ ἀλλότριον. τοιαύτη τοίνυν καὶ χρημάτων κοινωνία 
προσήκει μάλιστα τοῖς γαμοῦσιν εἰς μίαν οὐσίαν ὅ 

πάντα καταχεαμένοις καὶ ἀναμίξασι μὴ τὸ μέρος 

ἴδιον καὶ τὸ μέρος ἀλλότριον ἀλλὰ πᾶν ἴδιον ἡγεῖ- 
σϑαι καὶ μηδὲν ἀλλότριον. ὥσπερ γὰρ τὸ κρᾶμα 

καίτοι ὕδατος μετέχον πλείονος οἶνον καλοῦμεν. 

οὕτω τὴν οὐσίαν δεῖ καὶ τὸν οἶχον τοῦ ἀνδρὸς λέ- τὸ 

γεσϑαι., κἂν ἡ γυνὴ πλείονα συμβάλληται. 

21. Φιλόπλουτος ἡ ̓ Ελένη. φιλήδονος ὁ Πάρι 

φρόνιμος ὃ Ὀδυσσεύς. σώφρων ἡ Πηνελόπη. διὰ 

τοῦτο μακάριος γάμος ὃ τούτων καὶ ζηλωτός. ὃ 

141 δ᾽ ἐκείνων ᾿Ιλιάδα κακῶν Ἕλλησι καὶ βαρβάροις τ 

ῥωδορδι, ἀνωλιῶνννν" 

ἐποίησεν. 

22, Ὃ Ῥωμαῖος ὑπὸ τῶν φίλων νουϑετούμενος 
ὅτι σώφρονα γυναῖχα καὶ πλουσίαν καὶ ὡραίαν ἀπε- 
πέμψατο, τὸν χάλτιον αὐτοῖς προτείνας “καὶ γὰρ 
οὗτος᾽ ἔφη “καλὸς ἰδεῖν καὶ καινός, ἀλλ᾽ οὐδεὶς 30 

οἶδεν ὅπου με ϑλίβει᾽. δεῖ τοίνυν μὴ προικὶ μηδὲ 
γένει μηδὲ χάλλει τὴν γυναῖχα πιστεύειν, ἀλλ᾽ ἐν 
οἷς ἅπτεται μάλιστα τοῦ ἀνδρός. ὁμιλίᾳ τε καὶ ἤϑει 

καὶ συμπεριφορᾷ, ταῦτα μὴ σκληρὰ μηδ᾽ ἀνιῶντα 

Β χκαϑ' ἡμέραν ἀλλ᾽ εὐάρμοστα καὶ ἄλυπα καὶ προῦσ- 36 
φιλῆ παρέχειν. ὥσπερ γὰρ οἷ ἰατροὶ τοὺς ἐξ αἰτιῶν 
ἀδήλων καὶ κατὰ μικρὸν συλλεγομένων γεννωμένους 

4 τοιαύτη ϑίθρτηθηηθβ: αὔτη ὃ γὰρ Η 19 καλτιον 
ἸΤΊΡΥΘΒΒΙ : κάλπιον 
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πυρετοὺς μᾶλλον δεδοίκασιν ἢ τοὺς ἐμφανεῖς καὶ 

μεγάλας προφάσεις ἔχοντας. οὕτω τὰ λανϑάνοντα 

τοὺς πολλοὺς μικρὰ καὶ συνεχῆ καὶ καϑημερινὰ 
προσκρούματα γυναικὸς καὶ ἀνδρὸς μᾶλλον διίστησι 

5 καὶ λυμαίνεται τὴν συμβίωσιν. 

28. Ὁ βασιλεὺς Φίλιππος ἤρα Θεσσαλῆς γυναικὸς 

αἰτίαν ἐχούσης καταφαρμακχεύειν αὐτόν. ἐσπούδασεν 

οὖν ἡ Ὀλυμπιὰς λαβεῖν τὴν ἄνθρωπον ὑποχείριον. 

ὡς δ᾽ εἰς ὄψιν ἐλθοῦσα τό τ᾽ εἶδος εὐπρεπὴς ἐφάνη 

10 καὶ διελέχϑη πρὸς αὐτὴν οὐκ ἀγεννῶς οὐδ᾽ ἀσυνέ- 
τως, ᾿χαιρέτωσαν᾽ εἶπεν ἡ Ὀλυμπιάς “αἵ διαβολαί. Ο 

σὺ γὰρ ἐν σεαυτῇ τὰ φάρμακα ἔχεις΄. ἄμαχον οὖν 

τι γίγνεται πρᾶγμα γαμετὴ γυνὴ καὶ νόμιμος, ἂν 

ἐν αὑτῇ πάντα ϑεμένη, καὶ προῖχα καὶ γένος καὶ 
τὸ φάρμακα καὶ τὸν κεστὸν αὐτόν, ἤϑει καὶ ἀρετῇ κα- 

τεργάσηται τὴν εὔνοιαν. 

24. Πάλιν ἡ Ὀλυμπιάς, αὐλικοῦ τινος νεανί- 

ὅκου γήμαντος εὐπρεπῆ γυναῖχα κακῶς ἀκούουσαν. 

“οὗτος᾽ εἶπεν “οὐκ ἔχει λογισμόν: οὐ γὰρ ἂν τοῖς 
50 ὀφθαλμοῖς ἔγημε᾽. δεῖ δὲ μὴ τοῖς ὄμμασι γαμεῖν 

μηδὲ τοῖς δακτύλοις. ὥσπερ ἔνιοι ψηφίσαντες πόσα 
φέρουσαν λαμβάνουσιν. οὐ κρίναντες πῶς συμβιω- Ὁ 

σομένην. 

2ῦ. Ὁ Σωκχράτης ἐκέλευε τῶν ἐσοπτριζομένων 
5ῦ νεανίσκων τοὺς μὲν αἰσχροὺς ἐπανορϑοῦσϑαι τῇ 

ἀρετῇ, τοὺς δὲ καλοὺς μὴ καταισχύνειν τῇ κακίᾳ 

τὸ εἶδος. χαλὸν οὖν καὶ τὴν οἰχοδέσποιναν, ὅταν 

ἐν ταῖς χερσὶν ἔχῃ τὸ ἔσοπτρον, αὐτὴν ἐν ἕαυτῇ 
διαλαλεῖν, τὴν μὲν αἰσχράν τί οὖν. ἂν μὴ σώφρων 
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γένωμαι: τὴν δὲ καλήν “τί οὖν, ἂν καὶ σώφρων 
γένωμαι: τῇ γὰρ αἰσχρᾷ σεμνότερον εἰ φιλεῖται 

διὰ τὸ ἦϑος ἢ τὸ κάλλος. 

20. Ταῖς “Πυσάνδρου ϑυγατράσιν ὃ τύραννος ὃ 
ΖΣικελικὸς ἱμάτια καὶ πλόκια τῶν πολυτελῶν ἔπεμ- 

Ἑ ψεν᾽ ὃ δὲ “ύσανδρος οὐκ ἔλαβεν εἰπών ᾿ταῦτα τὰ 

χόσμια καταισχυνεῖ μου μᾶλλον ἢ κοσμήσει τὰς 

ϑυγατέρας᾽. πρότερος δὲ “υσάνδρου Σοφοκλῆς 
τοῦτ᾽ εἶπεν 

“οὐ χόσμος., οὔκ, ὦ τλῆμον. ἀλλ᾽ ἀκοσμία 10 
φαίνοιτ᾽ ἂν εἶναι σῶν τε μαργότης φρενῶν᾽. 

“κόσμος γάρ ἐστιν᾽. ὡς ἔλεγε Κράτης. ᾿τὸ κοσμοῦν᾽" 
χοσμεῖ δὲ τὸ κοσμιωτέραν τὴν γυναῖκα ποιοῦν. 

ποιεῖ δὲ τοιαύτην οὔτε χρυσὸς οὔτε σμάραγδος οὔτε 

κόκκος. ἀλλ᾽ ὅσα σεμνότητος εὐταξίας αἰδοῦς ἔμ- ιὉ 
φασιν περιτίϑησιν. 

οι 

21. Οἱ τῇ γαμηλίᾳ ϑύοντες Ἥρᾳ τὴν χολὴν οὐ 
Ε συγχαϑαγίξζουσι τοῖς ἄλλοις ἱεροῖς, ἀλλ᾽ ἐξελόντες 

ἔρριψαν παρὰ τὸν βωμόν, αἰνιττομένου τοῦ νομο- 

ϑέτου τὸ μηδέποτε δεῖν χολὴν μηδ᾽ ὀργὴν γάμῳ 30 
παρεῖναι. δεῖ γὰρ εἶναι τῆς οἰχοδεσποίνης ὥσπερ 

οἴνου τὸ αὐστηρὸν ὠφέλιμον καὶ ἡδύ, μὴ πικρὸν 
ὥσπερ ἀλόης μηδὲ φαρμακχῶδες. 

28, Ὁ Πλάτων τῷ Ξενοχράτει βαρυτέρῳ τὸ ἦϑος 
ὄντι τἄλλα δὲ καλῷ κἀγαϑῷ παρεκελεύετο ϑύειν 55 

ταῖς Χάρισιν. οἶμαι δὴ καὶ τῇ σώφρονι μάλιστα 

149 δεῖν πρὸς τὸν ἄνδρα χαρίτων. ἵν᾽. ὡς ἔλεγε Μητρό- 

2 σεμνότερον 80Υ1ρ51: σεμνὸν 8 Σοφοκλῆς] Νάυοκ. 
Ῥ. 2349 
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δωρος. ἡδέως συνοικῇ καὶ ᾿ μὴ ὀργιξομένη ὅτι σω- 
φρονεῖ. δεῖ γὰρ μήτε τὴν εὐτελῆ καϑαριότητος 

ἀμελεῖν μήτε τὴν φίλανδρον φιλοφροσύνης" ποιεῖ 

γὰρ ἡ χαλεπότης ἀηδῆ τὴν εὐταξίαν τῆς γυναικός͵ 

ὅ ὥσπερ ἡ ῥυπαρία τὴν ἀφέλειαν. 
29, Ἢ φοβουμένη γελάσαι πρὸς τὸν ἄνδρα καὶ 

παῖξαί τι. ὴ φανῇ ϑρασεῖα καὶ ἀκόλαστος. οὐδὲν 

διαφέρει τῆς ἵνα μὴ δοκῇ μυρίξεσϑαι τὴν κεφαλὴν 

μηδ᾽ ἀλειφομένης, καὶ ἵνα μὴ φυκοῦσϑαι τὸ πρόσω- 
ῖτὸπὸν μηδὲ νιπτομένης. ὁρῶμεν δὲ καὶ ποιητὰς καὶ 

δήτορας. ὅσοι φεύγουσι τὸ περὶ τὴν λέξιν ὀχλικὸν 

καὶ ἀνελεύϑερον καὶ κακόξηλον, τοῖς πράγμασι καὶ 

ταῖς οἰχονομίαις καὶ τοῖς ἤϑεσιν ἄγειν καὶ κινεῖν 

τὸν ἀχροατὴν φιλοτεχνοῦντας. διὸ δεῖ καὶ τὴν οἶχο- 

15 δέσποιναν ὅτι πᾶν τὸ περιττὸν καὶ ἑταιρικὸν καὶ 
πανηγυρικόν, εὖ ποιοῦσα. φεύγει καὶ παραιτεῖται, 

μᾶλλον φιλοτεχνεῖν ἐν ταῖς ἠϑικαῖς καὶ βιωτικαῖς 
χάρισι πρὸς τὸν ἄνδρα. τῷ καλῷ μεϑ᾽ ἡδονῆς συν- 

εϑίζουσαν αὐτόν. ἂν δ᾽ ἄρα φύδει τις αὐστηρὰ καὶ 
80 ἄκρατος γένηται καὶ ἀνήδυντος, εὐγνωμονεῖν δεῖ 

τὸν ἄνδρα. καὶ καϑάπερ ὁ Φωκίων. τοῦ ᾿Δἀντιπάτρου 

πρᾶξιν αὐτῷ προστάττοντος οὐ καλὴν οὐδὲ πρέπου- 
σαν. εἶπεν “οὐ δύνασαί μοι καὶ φίλῳ χρῆσϑαι καὶ 
χόλακι᾽, οὕτω λογίζεσϑαι περὶ τῆς σώφρονος καὶ 

355 αὐστηρᾶς γυναικός “οὐ δύναμαι τῇ αὐτῇ καὶ ὡς γα- 

μετῇ καὶ ὡς ἑταίρα συνεῖναι. 
90. Ταῖς “ἰγυπτίαις ὑποδήμασι χρῆσϑαι πάτριον 

οὐκ ἦν, ὕπως ἐν οἴκῳ διημερεύωσι. τῶν δὲ πλεί- 
παῖξαι ὟὟΥ : πρᾶξαι 

Β 
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στων γυναιχῶν ἂν ὑποδήματα διάχρυσα περιέλῃς 

καὶ ψέλλια καὶ περισκελίδας καὶ πορφύραν καὶ μαρ- 

γαρίτας. ἔνδον μενοῦσιν. 

91. Ἧ Θεανὼ παρέφηνε τὴν χεῖρα περιβαλλο- 

μένη τὸ ἱμάτιον. εἰπόντος δέ τινος “καλὸς ὁ πῆ- ὅ 

χυς΄, “ἀλλ᾽ οὐ δημόσιος" ἔφη. δεῖ δὲ μὴ μόνον τὸν 
Ὁ πῆχυν ἀλλὰ μηδὲ τὸν λόγον δημόσιον εἶναι τῆς σώ- 

φρονος. καὶ τὴν φωνὴν ὡς ἀπογύμνωσιν αἰδεῖσϑαι 

χαὶ φυλάσσεσϑαι πρὸς τοὺς ἐκτός" ἐνορᾶται γὰρ 

αὐτῇ καὶ πάϑος καὶ ἦϑος καὶ διάϑεσις λαλούσης. 10 

52, Τὴν ᾿Ηλείων ὃ Φειδίας ᾿“φροδίτην ἐποίησε 
χελώνην πατοῦσαν, οἰχουρίας σύμβολον ταῖς γυναιξὶ 

καὶ σιωπῆς. δεῖ γὰρ ἢ πρὸς τὸν ἄνδρα λαλεῖν ἢ διὰ 

τοῦ ἀνδρός. μὴ δυσχεραίνουσαν εἰ δι᾿ ἀλλοτρίας 
γλώσσης ὥσπερ αὐλητὴς φϑέγγεται σεμνότερον. τ 

859. Οἱ πλούσιοι καὶ οἱ βασιλεῖς τιμῶντες τοὺς 

φιλοσόφους αὑτούς τε κοσμοῦσι κἀκείνους, οἱ δὲ 

Ἑ φιλόσοφοι τοὺς πλουσίους ϑεραπεύοντες οὐχ ἐχεί- 

νους ποιοῦσιν ἐνδόξους ἀλλ᾽ αὑτοὺς ἀδοξοτέρους. 

τοῦτο συμβαίνει καὶ περὶ τὰς γυναῖχας. ὑποτάτ- 30 

τουσαι μὲν γὰρ ἑαυτὰς τοῖς ἀνδράσιν ἐπαινοῦνται, 
κρατεῖν δὲ βουλόμεναι μᾶλλον τῶν κρατουμένων 

ἀσχημονοῦσι. κρατεῖν δὲ τὸν ἄνδρα τῆς γυναικὸς 

οὐχ ὡς δεσπότην κτήματος ἀλλ᾽ ὡς ψυχὴν σώματος, 

συμπαϑοῦντα χαὶ συμπεφυκότα τῇ εὐνοίᾳ δίκαιόν 30 

ἐστιν. ὥσπερ οὖν σώματος ἔστι κήδεσϑαι μὴ δου- 

8 μενοῦσιν ὨΆΘΌΠΘΥΒ: μένουσιν ὅ εἰπόντος δέ τινος 
Θιοθαθαβ ΕἼοΥ]. ΤΧΧΙΝ 49: τινὸς δ᾽ εἰπόντος 1 φοβὺ 
σώφρονος ἰδοῦπδπι εἰσυιαγιὺ Η 

ἐξεσάνοκῆμων: ἃ 
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λεύοντα ταῖς ἡδοναῖς αὐτοῦ χαὶ ταῖς ἐπιϑυμίαις, 

οὕτω γυναικὸς ἄρχειν εὐφραίνοντα καὶ χαριζόμενον. 

84. Τῶν σωμάτων οἱ φιλόσοφοι τὰ μὲν ἐκ διε- 

στώτων λέγουσιν εἶναι καϑάπερ στόλον καὶ στρατό- 
ὅ πέδον. τὰ δ᾽ ἐκ συναπτομένων ὡς οἰκίαν καὶ ναῦν. 
τὰ δ᾽ ἡνωμένα καὶ συμφυᾶ καϑάπερ ἐστὶ τῶν ζώων 
ἕκαστον. σχεδὸν οὖν καὶ γάμος ὁ μὲν τῶν ἐρών- 
τῶν ἡνωμένος χαὶ συμφυής ἐστιν, ὃ δὲ τῶν διὰ 
προῖκας ἢ τέκνα γαμούντων ἐκ συναπτομένων, ὃ δὲ 

τὸ τῶν οὐ συγκαϑευδόντων ἐχ διεστώτων. οὺς συνοι- 

κεῖν ἄν τις ἀλλήλοις οὐ συμβιοῦν νομίσειε. δεῖ δέ, 

ὥσπερ οἵ φυσικοὶ τῶν ὑγρῶν λέγουσι δι’ ὅλων γε- 

νέσϑαι τὴν κρᾶσιν. οὕτω τῶν γαμούντων καὶ σώματα 148 
καὶ χρήματα καὶ φίλους καὶ οἰκείους ἀναμιχϑῆναι 

τ δι΄ ἀλλήλων. καὶ γὰρ ὃ Ῥωμαῖος νομοϑέτης ἐκώ- 

λυσε δῶρα διδόναι καὶ λαμβάνειν παρ᾽ ἀλλήλων τοὺς 

γεγαμηκότας. οὐχ ἵνα μηδενὸς μεταλαμβάνωσιν, ἀλλ᾽ 

ἵνα πάντα κοινὰ νομίζωσιν. 

90. Ἐν Ζ4Ζέπτει τῆς Διβύης πόλει πάτριόν ἔστι 

80 τῇ μετὰ τὸν γάμον ἡμέρᾳ τὴν νύμφην πρὸς τὴν 
τοῦ νυμφίου μητέρα πέμψασαν αἰτεῖσϑαι χύτραν" ἡ 
δ᾽ οὐ δίδωσιν οὐδέ φησιν ἔχειν, ὕπως ἀπ᾽ ἀρχῆς 
ἐπισταμένη τὸ τῆς ἕκυρᾶς μητρυιῶδες, ἂν ὕστερόν 

τι συμβαίνῃ τραχύτερον. μὴ ἀγανακτῇ μηδὲ δυσκο- 

ὅ λαίνῃ. τοῦτο δεῖ γιγνώσκουσαν τὴν γυναῖκα ϑερα- 

πεύειν τὴν πρόφασιν" ἔστι δὲ ζηλοτυπία τῆς μητρὸς Β 

ὑπὲρ εὐνοίας πρὸς αὐτήν. ϑεραπεία δὲ μία τοῦ 

πάϑους ἰδίᾳ μὲν εὔνοιαν τῷ ἀνδρὶ ποιεῖν πρὸς 

τῷ 
τ 

10 οὐ Μεάνρτιβ 
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ἑαυτήν, τὴν δὲ τῆς μητρὸς μὴ περισπᾶν μηδ᾽ 
ἐλαττοῦν. 

9506. Τοὺς υἱοὺς δοκοῦσι μᾶλλον ἀγαπᾶν αἵ μη- 
τέρες ὡς δυναμένους αὐταῖς βοηϑεῖν, οἵ δὲ πατέρες 

τὰς ϑυγατέρας ὡς δεομένας αὐτῶν βοηϑούντων᾽ 

ἴσως δὲ καὶ τιμῇ τῇ πρὸς ἀλλήλους ὃ ἕτερος τὸ 
μᾶλλον οἰχεῖον τῷ ἑτέρῳ βούλεται μᾶλλον ἀσπαζό- 
μενος καὶ ἀγαπῶν φανερὸς εἶναι. καὶ τοῦτο μὲν 
ἴσως ἀδιάφορόν ἐστιν, ἐκεῖνο δ᾽ ἀστεῖον. ἂν ἡ γυνὴ 
μᾶλλον ἀποχλίνασα τῇ τιμῇ πρὸς τοὺς γονεῖς τοῦ 

ἀνδρὸς ἢ τοὺς ἑαυτῆς βλέπηται, χἄν τι λυπῆται»: 
πρὸς ἐκείνους ἀναφέρουσα. τοὺς δ᾽ ἑαυτῆς λανϑά- 
νουσα. ποιεῖ γὰρ τὸ πιστεύειν δοκεῖν πισρεύς ΟΌΒΕΣ 
καὶ τὸ φιλεῖν μαι 

91. Τοῖς περὶ τὸν Κῦρον Ἕλλησι παρήγγειλαν 
οἵ στρατηγοὶ τοὺς πολεμίους, ἂν μὲν βοῶντες ἐπί- 

ὡσι. δέχεσθαι μετὰ σιωπῆς. ἂν δ᾽ ἐκεῖνοι σιωπῶσιν. 
αὐτοὺς μετὰ βοῆς ἀντεξελαύνειν. αἱ δὲ νοῦν ἔχου- 

σαι γυναῖκες ἐν ταῖς ὀργαῖς τῶν ἀνδρῶν κχεχραγό- 

τῶν μὲν ἡσυχάζουσι, σιωπῶντας δὲ προσλαλοῦσαι 

καὶ παραμυϑούμεναι καταπραύνουσιν. 
88. Ὀρϑῶς ὃ Εὐριπίδης αἰτιᾶται τοὺς τῇ λύρᾳ 

χρωμένους παρ᾽ οἶνον" ἔδει γὰρ ἐπὶ τὰς ὀργὰς καὶ 

τὰ πένϑη μᾶλλον τὴν μουσικὴν παρακαλεῖν ἢ προσ- 

εχλύειν τοὺς ἐν ταῖς ἡδοναῖς ὄντας. νομίξετε οὖν 

ὑμεῖς ἁμαρτάνειν τοὺς ἡδονῆς ἕνεκα συγκαϑεύδον- 
τας ἀλλήλοις, ὅταν δ᾽ ἐν ὀργῇ τινι γένωνται καὶ 

9 ἀδιάφορον Μοφίνίδοιβ: διάφορον 12 δ᾽ ἑαυτῆς 
ΒΟΥΡ51: δὲ αὑτῆς 22 Εὐριπίδης) ΜΕα, 190 

10 
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διαφορᾷ, χωρὶς ἀναπαυομένους καὶ μὴ τότε μάλιστα 
τὴν ᾿ἀφροδίτην παρακαλοῦντας, ἰατρὸν οὖσαν τῶν 

τοιούτων ἀρίστην. ὥς που καὶ ὁ ποιητὴς διδάσκει, 

τὴν Ἥραν ποιῶν λέγουσαν 

5 “καί σφ᾽ ἄκριτα νείκεα λύσω 
εἰς εὐνὴν ἀνέσασα ὁμωϑῆναι φιλότητι. Ε 

89. ᾽Ζεὶ μὲν δεῖ καὶ πανταχοῦ φεύγειν τὸ προσ- 
κρούειν τῷ ἀνδρὶ τὴν γυναῖκα καὶ τῇ γυναικὶ τὸν 
ἄνδρα. μάλιστα δὲ φυλάττεσϑαι τοῦτο ποιεῖν ἐν τῷ 

10 συναναπαύεσϑαι καὶ συγκαϑεύδειν. ἡ μὲν γὰρ ὠδί- 
νουσα καὶ δυσφοροῦσα πρὸς τοὺς κατακλίνοντας 

αὐτὴν ἔλεγε πῶς δ᾽ ἂν ἡ κλίνη ταῦτα ϑεραπεύσειεν 

οἷς ἐπὶ τῆς κλίνης περιέπεσον; ἃς δ᾽ ἡ κλίνη γεννᾷ 
διαφορὰς καὶ λοιδορίας καὶ ὀργάς. οὐ ῥάδιόν ἐστιν 

ι ἐν ἄλλῳ τόπῳ καὶ χρόνῳ διαλυϑῆναι. 

40. Ἣ Ἑρμιόνη δοκεῖ τι λέγειν ἀληϑὲς λέγουσα 

“χακῶν γυναικῶν εἴσοδοί μ᾽’ ἀπώλεσαν᾽. ᾿ 

τοῦτο δ᾽ οὐχ ἁπλῶς γιγνόμενόν ἐστιν, ἀλλ᾽ ὅταν αἵ 
πρὺς τοὺς ἄνδρας διαφοραὶ καὶ ζηλοτυπίαι ταῖς τοι- 

50 αὐταῖς γυναιξὶ μὴ τὰς ϑύρας μόνον ἀλλὰ καὶ τὰς 

ἀκοὰς ἀνοίγωσι. τότ᾽ οὖν δεῖ μάλιστα τὴν νοῦν 

ἔχουσαν ἀποκλείειν τὰ ὦτα καὶ φυλάττεσϑαι τὸν 
ψιϑυρισμόν, ἵνα μὴ πῦρ ἐπὶ πῦρ γένηται. καὶ πρό- 
χειρον ἔχειν τὸ τοῦ Φιλίππου. λέγεται γὰρ ἐκεῖνος 

36 ὑπὸ τῶν φίλων παροξυνόμενος ἐπὶ τοὺς “Ελληνας 
ὡς εὖ πάσχοντας χαὶ κακῶς αὐτὸν λέγοντας εἰπεῖν 

8 ὁ ποιητὴς) ΞΙ 200. 209 11 καὶ (6]. Μδάνιρσταβ 
17 ΕυΡ. πᾶν. 980 
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τί οὖν. ἂν καὶ κακῶς ποιῶμεν αὐτούς: ὅταν οὖν 

αἵ διαβάλλουσαι λέγωσιν ὅτι “λυπεῖ δὲ φιλοῦσαν ὃ 
144ἀνὴρ καὶ σωφρονοῦσαν᾽, ᾿ τί οὖν", ἂν φαίης. "ἂν καὶ 

μισεῖν αὐτὸν ἄρξωμαι καὶ ἀδικεῖν ;᾽ ᾿ 

41. Ὁ τὸν δραπέτην ἰδὼν διὰ χρόνου καὶ διώ- 6 
κῶν, ὡς κατέφυγε φϑάσας εἰς μυλῶνα, ἱποῦ δ᾽ ἄν’ 

ἔφη σὲ μᾶλλον εὑρεῖν ἐβουλήϑην ἢ ἐνταῦϑα;᾽ γυνὴ 

τοίνυν διὰ ζηλοτυπίαν ἀπόλειψιν γράφουσα καὶ χα- ἢ 

λεπῶς ἔχουσα λεγέτω πρὸς ἑαυτήν “ποῦ δ᾽ ἂν ἡ ξη- 

λοῦσά μὲ μᾶλλον ἡσϑείη ϑεασαμένη καὶ τί ποιοῦσαν 

ἢ λυπουμένην καὶ στασιάζουσαν πρὸς τὸν ἄνδρα καὶ 

τὸν οἶχον αὐτὸν χαὶ τὸν ϑάλαμον προϊεμένην ;" 
42. ᾿Αϑηναῖοι τρεῖς ἀρότους ἱεροὺς ἄγουσι, πρῶ- 

Β τον ἐπὶ Σκίρῳ. τοῦ παλαιοτάτου τῶν σπόρων ὑπό- 

ὠνήημα. δεύτερον ἐν τῇ ῬΡαρίᾳ, τρίτον ὑπὸ πόλιν 18 

τὸν καλούμενον Βουζύγιον. τούτων δὲ πάντων 
ἱερώτατός ἐστιν ὃ γαμήλιος σπόρος καὶ ἄροτος ἐπὶ 

ο παίδων τεχνώσει. καλῶς τὴν ᾿ἀφροδίτην ὃ Σοφοκλῆς 

“εὔχαρπον Κυϑέρειαν᾽ προσηγόρευσε. διὸ δεῖ μά- 

λιστα τούτῳ χρῆσϑαι μετ᾽ εὐλαβείας τὸν ἄνδρα καὶ 30 
τὴν γυναῖχα, τῶν ἀνιέρων καὶ παρανόμων πρὸς ἕτέ- 
ρους ἁγνεύοντας ὁμιλιῶν, καὶ μὴ σπείροντας ἐξ ὧν 

οὐδὲν αὐτοῖς φύεσϑαι ϑέλουσιν ἀλλὰ κἂν γένηται 
καρπὸς αἰσχύνονται καὶ ἀποχρύπτουσι. 

48. Γοργίου τοῦ ῥήτορος ἀναγνόντος ἐν Ὀλυμ- 3 

πίᾳ λόγον περὶ ὁμονοίας τοῖς “λλησιν ὁ Μελάνϑιος 

1 ἂν καὶ ἂν Η 8 ἂν φαίης δάσϊαϊ ἂν καὶ] ἂν Η 
6 μυλῶνα 5011081: μύλωνα 16 πόλιν ΒΕΒ1]ΘΘμ815: πέλιν 
11 ἱερώτερός Μαάανὶρταβ 18 Σοφοκλῆς] Νάυοκ. Ρ. 349 
26 Μιελάνϑιος Χγίαπᾶον: μέλανϑος 
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“οὗτος ἡμῖν᾽ ἔφη “συμβουλεύει περὶ ὁμονοίας, ὃς Ο 

αὑτὸν καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὴν ϑεράπαιναν ἰδίᾳ 

τρεῖς ὄντας ὁμονοεῖν οὐ πέπεικεν. ἦν γὰρ ὡς ἔοικέ 

τις ἔρως τοῦ Γοργίου καὶ ζηλοτυπία τῆς γυναικὸς 

5 πρὸς τὸ ϑεραπαινίδιον. εὖ τοίνυν ἡρμοσμένον τὸν 
οἶκον εἶναι δεῖ τῷ μέλλοντι ἁρμόξεσϑαι πόλιν καὶ 
ἀγορὰν καὶ φίλους᾽ μᾶλλον γὰρ ἔοικε τὰ τῶν γυ- 

ναικῶν ἢ τὰ πρὸς γυναῖκας ἁμαρτήματα λανϑάνειν 

τοὺς πολλούς. 

ι᾽ 44. Εἰ καϑάπερ τὸν αἴλουρον ὀσμῇ μύρων ἐκ- 

ταράττεσϑαι καὶ μαίνεσθαι λέγουσιν, οὕτω τὰς 
γυναῖκας ἀγριαίνειν καὶ παραφρονεῖν ὑπὸ μύρων Ὁ 

συνέβαινε. δεινὸν ἦν μὴ ἀπέχεσθαι μύρου τοῦς 

ἄνδρας. ἀλλὰ δι᾽ ἡδονὴν αὑτῶν βραχεῖαν οὕτω κα- 

τό χουμένας περιορᾶν. ἐπεὶ τοίνυν ταῦτα πάσχουσιν 

οὐ μυριζομένων τῶν ἀνδρῶν ἀλλὰ συγγιγνομένων 

ἑτέραις. ἄδικόν ἐστιν ἡδονῆς ἕνεκα μικρᾶς ἐπὶ το- 

σοῦτο λυπεῖν καὶ συνταράττειν τὰς γυναῖκας καὶ μή, 

καϑάπερ ταῖς μελίτταις (ὅτι δοκοῦσι δυσχεραίνειν 

50. χαὶ μάχεσϑαι τοῖς μετὰ γυναικῶν γενομένοις), 

ἁγνοὺς καὶ καϑαρεύοντας ἑτέρων συνουσίας προσιέ- 

ναι ταῖς γυναιξίν. 

45. Οἱ προσιόντες ἐλέφασιν ἐσϑῆτα λαμπρὰν οὐ 
λαμβάνουσιν, οὐδὲ φοινικίδας οἵ ταύροις᾽ διαγριαί- Εὶ 

νεται γὰρ ὑπὸ τῶν χρωμάτων τούτων μάλιστα τὰ 

ξῷα᾽ τὰς δὲ τίγρεις φασὶ περιτυμπανιξομένας ἐκ- 

μαίνεσϑαι παντάπασι καὶ διασπᾶν ἕαυτάς. ἐπεὶ 
τοίνυν καὶ τῶν ἀνδρῶν οἵ μὲν ἐσθῆτας κοκκίνας 

οι 

11 τοσοῦτο Ἐ-: τοσούτῳ 19. ὅτι} ΑΒΗ 
ῬΙαίασομὶ Μοσδῖα. ὙΥΟἹ. 1. 28 
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καὶ πορφυρᾶς ὁρῶντες δυσανασχετοῦσιν. οἵ δὲ κυμ- 

βάλοις καὶ τυμπάνοις ἄχϑονται. τί δεινὸν ἀπέχεσϑαι 
τούτων τὰς γυναῖχας καὶ μὴ ταράττειν μηδὲ παρο- 
ξύνειν τοὺς ἄνδρας, ἀλλὰ συνεῖναι μετ᾽ εὐσταϑείας 

χαὶ πραότητος; δ 
40. Γυνή τις πρὸς τὸν Φίλιππον ἄκουσαν ἐφελ- 

κόμενον αὐτὴν “ἄφες μ᾽ εἶπε" πᾶσα γυνὴ τοῦ λύ- 
Εχνου ἀρϑέντος ἣ αὐτή ἐστι. τοῦτο πρὸς τοὺς 

μοιχικοὺς καὶ ἀκολάστους εἴρηται χαλῶς. τὴν δὲ 

γαμετὴν δεῖ μάλιστα τοῦ φωτὸς ἀρϑέντος εἶναι μὴ 10 

τὴν αὐτὴν ταῖς τυχούδαις γυναιξίν. ἀλλὰ φαίνεσθαι 

τοῦ σώματος μὴ βλεπομένου τὸ σῶφρον αὐτῆς καὶ 

ἴδιον τῷ ἀνδρὶ καὶ τεταγμένον καὶ φιλόστοργον. 

41. Ὁ Πλάτων τοῖς πρεσβύταις μᾶλλον παρήνει 
αἰσχύνεσθαι τοὺς νέους. ἵνα κἀκεῖνοι πρὸς αὐτοὺς τι 

αἰδημόνως ἔχωσιν: “ὕπου᾽ γὰρ ᾿ἀναισχυντοῦσι γέ- 

ροντες΄. οὐδεμίαν αἰδῶ τοῖς νέοις οὐδ᾽ εὐλάβειαν 
ἐγγίγνεσϑαι. τούτου δεῖ μεμνημένον τὸν ἄνδρα 

14 μηδένα μᾶλλον αἰδεῖσϑαι τῆς γυναικός. ὡς τὸν 

ϑάλαμον αὐτῇ διδασκαλεῖον εὐταξίας ἢ ἀκολασίας 39 

γενησόμενον. ὁ δὲ τῶν αὐτῶν ἡδονῶν αὐτὸς μὲν 

ἀπολαύων ἐχείνην δ᾽ ἀποτρέπων οὐδὲν διαφέρει τοῦ 
χελεύοντος διαμάχεσθαι τὴν γυναῖχα πρὸς τοὺς πο- 

λεμίους. οἷς αὐτὸς ἑαυτὸν παρέδωκε. 

48. Περὶ δὲ φιλοχοσμίας σὺ μέν, ὦ Εὐρυδίέκη. 35 
τὰ πρὸς ᾿“ρίστυλλαν ὑπὸ Τιμοξένας γεγραμμένα ἀνα- 

γνοῦσα πειρῶ διαμνημονεύειν" σὺ δέ, ὦ Πολλιανέ, 

μὴ νόμιξε περιεργίας ἀφέξεσϑαι τὴν γυναῖχα καὶ 

18 ὑποτεταγμένον Ὦ 14 Πλάτων] Ἰιοσρ. Ῥ. 729 ὁ 
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πολυτελείας. ἂν ὁρᾷ σε μὴ καταφρονοῦντα τούτων 
ἐν ἑτέροις. ἀλλὰ καὶ χαίροντα χρυσώσεσιν ἐχπωμά- Β 
τῶν καὶ γραφαῖς οἰχηματίων καὶ χλίδωσιν ἡμιόνων 
καὶ ἵππων περιδεραίοις. οὐ γὰρ ἔστιν ἐξελάσαι τῆς 

ὅ γυναικωνίτιδος ἐν μέσῃ τῇ ἀνδρωνίτιδι τὴν πολυ- 

τέλειαν ἀναστρεφομένην. 
Καὶ σὺ μὲν ὥραν ἔχων ἤδη φιλοσοφεῖν τοῖς 

μετ᾽ ἀποδείξεως καὶ κατασκευῆς λεγομένοις ἐπικόσμει, 

τὸ ἦϑος. ἐντυγχάνων καὶ πλησιάξων τοῖς ὠφελοῦσι" 

το τῇ δὲ γυναικὶ πανταχόϑεν τὸ χρήσιμον συνάγων 
ὥσπερ αἵ μέλιτται καὶ φέρων αὐτὸς ἐν σεαυτῷ με- 

ταδίδου καὶ προσδιαλέγου. φίλους αὐτῇ ποιῶν καὶ 
συνήϑεις τῶν λόγων τοὺς ἀρίστους. πατὴρ μὲν γάρ 

“ἐσσι αὐτῇ “καὶ πότνια μήτηρ ἠδὲ κασίγνητος" 
ιὸ οὐχ ἧττον δὲ σεμνὸν ἀκοῦσαν γαμετῆς λεγούσης 

“ἄνερ. ᾿ἀτὰρ σύ μοί ἐσσι᾿ καϑηγητὴς καὶ φιλόσο- 

φος καὶ διδάσκαλος τῶν καλλίστων καὶ ϑειοτάτων᾽. 

τὰ δὲ τοιαῦτα μαϑήματα πρῶτον ἀφίστησι τῶν ἀτό- 
πῶν τὰς γυναῖκας" αἰσχυνθήσεται γὰρ ὀρχεῖσθαι 

80 γυνὴ γεωμετρεῖν μανϑάνουσα, καὶ φαρμάκων ἐπῳ- 

δὰς οὐ προσδέξεται τοῖς Πλάτωνος ἐπαδομένη λόγοις 

καὶ τοῖς Ξενοφῶντος. ἂν δέ τις ἐπαγγέλληται κα- 

ϑαιρεῖν τὴν σελήνην. γελάσεται τὴν ἀμαϑίαν καὶ 

τὴν ἀβελτερίαν τῶν ταῦτα πειϑομένων γυναικῶν, 

96 ἀστρολογίας μὴ ἀνηκόως ἔχουσα καὶ περὶ ᾿4γλαονίκης 

ἀκηκουῖα τῆς ᾿Ηγήτορος τοῦ Θεσσαλοῦ ϑυγατρὸς ὅτι 

τῶν ἐκλειπτικῶν ἔμπειρος οὖσα πανσελήνων καὶ Ὁ 

φ 

8 χλίδωσιν ϑίθρμαπιβ: χλιδώσεσιν 18 πατὴρ] ΗΟΙΏΘΥ. 
Ζ 429 9 ᾿Ζγλαονίκης ἢ: ἀγανίχης 

8}: 
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προειδυῖα τὸν χρόνον, ἐν ᾧ συμβαίνει τὴν σελήνην 

ὑπὸ τῆς σκιᾶς ἁλίσκεσθαι, παρεκχρούετο καὶ συν- 
ἔπειϑε τὰς γυναῖχας ὡς αὐτὴ καϑαιροῦσα τὴν σελή- 

νην. παιδίον μὲν γὰρ οὐδεμία ποτὲ γυνὴ λέγεται 
ποιῆσαι δίχα κοινωνίας ἀνδρός, τὰ δ᾽ ἄμορφα κυή- ὅ 

ματα καὶ σαρκοειδῆ καὶ σύστασιν ἐν ἑαυτοῖς ἐκ 

διαφϑορᾶς λαμβάνοντα μύλας καλοῦσι. τοῦτο δὴ 

φυλακτέον ἐν ταῖς ψυχαῖς γίγνεσϑαι τῶν γυναικῶν. 

ἂν γὰρ λόγων χρηστῶν σπέρματα μὴ δέχωνται μηδὲ 

ΕἙ χοινωνῶσι παιδείας τοῖς ἀνδράσιν, αὐταὶ καϑ᾿ αὗ- τὸ 

τὰς ἄτοπα πολλὰ καὶ φαῦλα βουλεύματα καὶ πάϑη 
κύουσι. σὺ δ᾽ ὦ Εὐρυδίκη μάλιστα πειρῶ τοῖς τῶν 
σοφῶν καὶ ἀγαϑῶν ἀποφϑέγμασιν ὁμιλεῖν καὶ διὰ 

στόματος ἀεὶ τὰς φωνὰς ἔχειν ἐκείνας ὧν καὶ παρ- 

ϑένος οὖσα παρ᾽ ἡμῖν ἀνελάμβανες. ὅπως εὐφραί- τ 
νῃς μὲν τὸν ἄνδρα. ϑαυμάξῃ δ᾽ ὑπὸ τῶν ἄλλων 
γυναικῶν, οὕτω κοσμουμένη περιττῶς καὶ σεμνῶς 

ἀπὸ μηδενός. τοὺς μὲν γὰρ τῆσδε τῆς πλουσίας 

μαργαρίτας καὶ τὰ τῆσδε τῆς ξένης σηρικὰ λαβεῖν 
οὐκ ἔστιν οὐδὲ περιϑέσϑαι μὴ πολλοῦ πριαμένην. 530 

τὰ δὲ Θεανοῦς κόσμια καὶ Κλεοβουλίνης καὶ Γορ- 
Ε γοῦς τῆς Δεωνίδου γυναικὸς καὶ Τιμοκλείας τῆς 

Θεαγένους ἀδελφῆς καὶ Κλαυδίας τῆς παλαιᾶς καὶ 
Κορνηλίας τῆς Σκιπίωνος καὶ ὅσαι ἐγένοντο ϑαυ- 
μασταὶ καὶ περιβόητοι. ταῦτα δ᾽ ἔξεστι περικειμένην 35 

προῖκα καὶ κοσμουμένην αὐτοῖς ἐνδόξως ἅμα βιοῦν 

καὶ μακαρίως. εἰ γὰρ ἡ Σαπφὼ διὰ τὴν ἐν τοῖς 

ὅ ποιῆσαι] κυῆσαι 6 ἑαυτοῖς] οἴ, 10. ΟἸΘοιη. ο. 89 
21 Σαπφώ]) ΒεοΙρ.. 8 Ρ. 111 
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μέλεσι Ε γολφια ἐφρόνει Π ΟΣ υπλν ὥστε γρά-146 

ψαι πρός τινὰ πλουσίαν 
᾿ ’ ’ ,, 

᾿κατϑάνοισα δὲ κείσεαι. οὐδέ τις μναμοσύνα σέϑεν 

ἔσεται" οὐ γὰρ πεδέχεις ῥόδων 
τῶν ἐκ Πιερίαο᾽, 

--- 3 , -» 3 , [4 » " “4 6 - 

πῶς οὐχί σοι μᾶλλον ἐξέσται μέγα φρονεῖν ἐφ᾽ ἑαυτῇ 

καὶ λαμπρόν. ἂν μὴ τῶν ῥόδων ἀλλὰ καὶ τῶν καο- 

πῶν μετέχῃς. ὧν αἵ Μοῦσαι φέρουσι καὶ χαρίζονται 

τοῖς παιδείαν καὶ φιλοσοφίαν ϑαυμάξουσιν;:; 

8 κατϑάνοισα Ῥ. 640 ἔ: κατϑανοῦσα 4 πεδέχεις 101- 
ἄθτη: παῖδ᾽ ἔχεις 



ΤΟΝ ἘΠΤΑ ΣΟΦΩ͂Ν ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ. 

1. “Ἦ που προϊὼν ὃ χρόνος, ὦ Νίκαρχε. πολὺ 
σκότος ἐπάξει τοῖς πράγμασι καὶ πᾶσαν ἀσάφειαν. 

εἰ νῦν ἐπὶ προσφάτοις οὕτω καὶ νεαροῖς λόγοι ψευ- 

δεῖς συντεθέντες ἔχουσι πίστιν. οὔτε γὰρ μόνων, 
Ο ὡς ὑμεῖς ἀκηκόατε, τῶν ἑπτὰ γέγονε τὸ συμπόσιον, 5᾽ 

ἀλλὰ πλειόνων ἢ δὶς τοσούτων (ἐν οἷς καὶ αὐτὸς 

ἤμην, συνήϑης μὲν ὧν Περιάνδρῳ διὰ τὴν τέχνην. 
ξένος δὲ Θάλεω" παρ᾽ ἐμοὶ γὰρ κατέλυσεν ὃ ἀνὴρ 
Περιάνδρου κελεύσαντος). οὔτε τοὺς λόγους ὀρϑῶς 

ἀπεμνημόνευσεν ὅστις ἦν ὑμῖν ὃ διηγούμενος" ἦν τὸ 
δ᾽ ὡς ἔοικεν οὐδεὶς τῶν παραγεγονότων. ἀλλ᾽ ἐπεὶ 

σχολή τὲ πάρεστι πολλὴ καὶ τὸ γῆρας οὐκ ἀξιόπι- 
στον ἐγγυήσασϑαι τὴν ἀναβολὴν τοῦ λόγου, προϑυ- 

μουμένοις ὑμῖν ἀπ᾽ ἀρχῆς ἅπαντα διηγήσομαι. 
Ὄ 2. Παρεσκευάκει μὲν γὰρ οὐκ ἐν τῇ πόλει τὴν 1 

ὑποδοχὴν ὃ Περίανδρος, ἀλλ᾽ ἐν τῷ περὶ τὸ “έχαιον 
ἑστιατορίῳ παρὰ τὸ τῆς ᾿ἀφροδίτης ἱερόν, ἧς ἣν καὶ 
ἣ ϑυσία. μετὰ γὰρ τὸν ἔρωτα τῆς μητρὸς αὐτοῦ 

προεμένης τὸν βίον ἑκουσίως. οὐ τεϑυκὼς τῇ ᾿ἄφρο- 

δίτῃ τότε πρῶτον ἔκ τινων ἐνυπνίων τῆς Μελίδσης 30 

ὥρμησε τιμᾶν καὶ ϑεραπεύειν τὴν ϑεόν. τῶν δὲ 
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κεκλημένων ἑκάστῳ συνωρὶς ἵκανῶς κεκοσμημένη 

προσήχϑη" καὶ γὰρ ὥρα ϑέρους ἦν, καὶ τὴν ὁδὸν 
ἅπασαν ὑπὸ πλήϑους ἁμαξῶν καὶ ἀνθρώπων ἄχρι 
ϑαλάττης κονιορτὸς καὶ ϑόρυβος κατεῖχεν. ὃ μέντοι 

5. Θαλῆς τὸ ξεῦγος ἐπὶ ταῖς ϑύραις ἰδὼν καὶ μειδιάσας 

ἀφῆκεν. ἐβαδίξομεν οὖν ἐχτραπόμενοι διὰ τῶν χω- 
ρέων, καϑ' ἡσυχίαν, καὶ μεϑ' ἡμῶν τρίτος ὁ Ναυ- 
χρατίτης Νειλόξενος. ἀνὴρ ἐπιεικὴς καὶ τοῖς περὶ 

Σόλωνα καὶ Θαλῆν γεγονὼς ἐν Αἰγύπτῳ συνήϑης͵ 

10 ἐτύγχανε δὲ πρὸς Βίαντα πάλιν ἀπεσταλμένος" ὧν 
ὃξ χάριν οὐδ᾽ αὐτὸς ἤδει. πλὴν ὑπενόει πρόβλημα 
δεύτερον αὐτῷ κομίζειν ἐν βιβλίῳ κατασεσημασμέ- 

νον" εἴρητο γάρ. εἰ Βίας ἀπαγορεύδειεν, ἐπιδεῖξαι 

τοῖς σοφωτάτοις “Ἑλλήνων τὸ βιβλίον. “ξρομαιον᾽ ὁ 
16 ΝΝειλόξενος ἔφη μοι γέγονεν ἐνταῦϑα λαβεῖν ἅπαν- Ἐ 

τας ὑμᾶς, καὶ κομίζω τὸ βιβλίον ὡς δρᾷς ἐπὶ τὸ 

δεῖπνον. ἅμα δ᾽ ἡμῖν ἐπεδείκνυε. καὶ ὁ Θαλῆς 
γελάσας “εἴ τι κακόν᾽ εἶπεν, ᾿αὖϑις εἰς Πριήνην" 

διαλύσει γὰρ ὃ Βίας. ὡς διέλυσεν αὐτὸς τὸ πρῶτον.ἢ 

20 “τί δ᾽ ἦν᾽ ἔφην ἐγώ 'τὸ πρῶτον; “ἵερεῖον᾽ εἶπεν 

“ἔπεμψεν αὐτῷ. κελεύσας τὸ πονηρότατον ἐξελόντα 

καὶ χρηστότατον ἀποπέμψαι χρέας. ὃ δ᾽ ἡμέτερος 
εὖ χαὶ καλῶς τὴν γλῶτταν ἐξελὼν ἐξέπεμψεν" ὅϑεν 

εὐδοκιμῶν δῆλός ἐστι καὶ ϑαυμαξόμενος.᾽ “οὐ διὰ 147 

36 ταῦτ᾽ ἔφη ἱμόνον᾽ ὃ Νειλόξενος, “ἀλλ᾽ οὐ φεύγει 

τὸ φίλος εἶναι καὶ λέγεσϑαι βασιλέων καϑάπερ 
ὑμεῖς, ἐπεὶ σοῦ γε καὶ τἄλλα ϑαυμάξει, καὶ τῆς 

ὅ καὶ 46]. ἨοΥ ηυθΒ 9. Θαλῆν Ἡ: ϑάλητα 19 αὐτὸς 
461. Η 88 ἐξέπεμψεν 5011ρ51: ἔπεμψεν 
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πυραμίδος τὴν μέτρησιν ὑπερφυῶς ἠγάπησεν. ὅτι 

πάσης ἄνευ πραγματείας καὶ μηδενὸς ὀργάνου δεη- 

ϑεὶς ἀλλὰ τὴν βαχτηρίαν στήσας ἐπὶ τῷ πέρατι τῆς 

σκιᾶς ἣν ἡ πυραμὶς ἐποίει. γενομένων τῇ ἐπαφῇ 
τῆς ἀκτῖνος δυεῖν τριγώνων. ἔδειξας ὃν ἡ σκιὰ ὅ 

πρὸς τὴν σκιὰν λόγον εἶχε τὴν πυραμίδα πρὸς τὴν 

βακτηρίαν ἔχουσαν. ἀλλ᾽, ὅπερ ἔφην. διεβλήϑης 

Β μισοβασιλεὺς εἶναι. καί τινες ὑβριστικαί σου περὶ 

τυράννων ἀποφάσεις ἀνεφέροντο πρὸς αὐτόν. ὡς 

ἐρωτηϑεὶς ὑπὸ Μολπαγόρου τοῦ Ἴωνος τί παραδοξό- 10 
τατον εἴης ἑωρακώς. ἀποκρίναιο ᾿τύραννον γέροντα. 

καὶ πάλιν ἔν τινι πότῳ. περὶ τῶν ϑηρίων λόγου 

γενομένου. φαίης κάκιστον εἶναι τῶν μὲν ἀγρίων 
ϑηρίων τὸν τύραννον. τῶν δ᾽ ἡμέρων τὸν κόλακα" 

ταῦτα γάρ. εἰ καὶ πάνυ προσποιοῦνται διαφέρειν οἵ τ 

βασιλεῖς τῶν τυράννων. οὐκ εὐμενῶς ἀκούουσιν." 

“ἀλλὰ τοῦτο μέν᾽ εἶπεν ὃ Θαλῆς ᾿ Πιττακοῦ ἐστιν. 

. εἰρημένον ἔν παιδιᾷ ποτὲ πρὸς Μυρσίλον" ἐγὼ δὲ 
Οϑαυμάσαιμ᾽ ἄν᾽ ἔφη “οὐ τύραννον ἀλλὰ κυβερνή- 

την γέροντα ϑεασάμενος᾽. πρὸς δὲ τὴν μετάϑεσιν 39 

τὸ τοῦ νεανίσκου πέπονϑα τοῦ βαλόντος μὲν ἐπὶ 

τὴν κύνα πατάξαντος δὲ τὴν μητρυιὰν καὶ εἰπόντος 

“οὐδ᾽ οὕτω κακῶς΄. διὸ καὶ Σόλωνα σοφώτατον 
ἡγησάμην οὐ δεξάμενον τυραννεῖν. καὶ Πιττακὸς 
οὗτος εἰ μοναρχίᾳ μὴ προσῆλθεν. οὐκ ἂν εἶπεν ὡς 35 
“χαλεπὸν ἐσϑλὸν ἔμμεναι᾽. Περίανδρος δ᾽ ἔοικεν 

ὥσπερ ἐν νοσήματι πατρώῳ τῇ τυραννίδι κατειλημ- 

μένος οὐ φαύλως ἐξαναφέρειν, χρώμενος ὁμιλίαις 

ὑγιειναῖς ἄχρι γε νῦν καὶ συνουσίας ἀνδρῶν νοῦν 
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ἐχόντων ἐπαγόμενος. ἃς δὲ Θρασύβουλος αὐτῷ κο- Ὁ 

λούδσεις τῶν ἄχρων οὑμὸς πολίτης ὑφηγεῖται μὴ 

προσιέμενος. γεωργοῦ γὰρ αἴρας καὶ ὀνωνίδας ἀντὶ 
πυρῶν καὶ κριϑῶν συγκομίζειν ἐθέλοντος οὐδὲν δια- 

ὅ φέρει τύραννος ἀνδραπόδων μᾶλλον ἄρχειν ἢ ἀν- 

δρῶν βουλόμενος" ἕν γὰρ ἀντὶ πολλῶν κακῶν ἀγα- 

ϑὸν αἵ δυναστεῖαι τὴν τιμὴν ἔχουσι καὶ τὴν δόξαν, 

ἄνπερ ἀγαϑῶν ὡς κρείττονες ἄρχωσι καὶ μεγάλων 

μείζονες εἶναι δοκῶσι" τὴν δ᾽ ἀσφάλειαν ἀγαπῶντας 
10 ἄνευ τοῦ καλοῦ προβάτων ἔδει πολλῶν καὶ ἵππων 

καὶ βοῶν ἄρχειν, μὴ ἀνθρώπων. ἀλλὰ γὰρ εἰς 
οὐδὲν προσήκοντας ἐμβέβληκεν ἡμᾶς᾽ ἔφη “ὁ ξένος Εὶ 
οὑτοσὶ λόγους. ἀμελήσας λέγειν τε καὶ ξητεῖν ἃ 
ἁρμόττει ἐπὶ δεῖπνον βαδίξουσιν. ἦ γὰρ οὐκ οἴει, 

15 χαϑάπερ ἑστιάσοντος ἔστι τις παρασκευή. καὶ δειπνή- 

σοντος εἶναι; Συβαρῖται μὲν γὰρ ὡς ἔοικε πρὸ ἐνι- 

αὐτοῦ τὰς κλήσεις ποιοῦνται τῶν γυναικῶν. ὕπως 

ἐχγένοιτο χατὰ δχολὴν παρασκευασαμέναις ἐσϑῆτι 

καὶ χρυσῷ φοιτᾶν ἐπὶ τὸ δεῖπνον" ἐγὼ δὲ πλείονος 
50 οἶμαι χρόνου δεῖσϑαι τὴν ἀληϑινὴν τοῦ δειπνήσον- 

τος ὀρϑῶς παρασχευήν., ὅτι χαλεπώτερόν ἐστιν ἤϑει 

τὸν πρέποντα κόσμον ἢ σώματι τὸν περιττὸν ἐξευ- 
ρεῖν καὶ ἄχρηστον. οὐ γὰρ ὡς ἀγγεῖον ἥκει κομί- Ἐ' 

ζων ἑαυτὸν ἐμπλῆσαι πρὸς τὸ δεῖπνον ὁ νοῦν ἔχων, 

5 ἀλλὰ καὶ σπουδάσαι τι καὶ παῖξαι καὶ ἀκοῦσαι καὶ 

εἰπεῖν ὧν ὃ καιρὸς παρακαλεῖ τοὺς συνόντας, εἰ 

μέλλουσι μετ᾽ ἀλλήλων ἡδέως ἔσεσϑαι. καὶ γὰρ καὶ 

8 αἴρας ὟΥ : ἄγρας ὀνωνέδας ΠΟΘΒΏπΘΡαΒ: ὄρνυϑας 
10 πολλῶν 46]. ΗΏ 14 ἐπὶ] τοῖς ἐπῤΡ 26 ὧν Ὗ: ὃ 
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ὄψον πονηρὸν ἔστι παρώσασϑαι. κἂν οἶνος ἢ φαῦ- 

λος, ἐπὶ τὰς νύμφας καταφυγεῖν" σύνδειπνος δὲ 

κεφραλαλγὴς καὶ βαρὺς καὶ ἀνάγωγος παντὸς μὲν 

οἴνου καὶ ὄψου πάσης δὲ μουσουργοῦ χάριν ἀπόλ- 
148λυσι καὶ λυμαίνεται. καὶ οὐδ᾽ ἀπεμέσαι τὴν τοιαύ- 

τὴν ἀηδίαν ἕτοιμόν ἐστιν, ἀλλ᾽ ἐνίοις εἰς ἅπαντα 
τὸν βίον ἐμμένει τὸ πρὸς ἀλλήλους δυσάρεστον, 
Ὡ’ ἰχ , “ ἘΠῚ Ὁ -» 2 ᾿, ὥσπερ ἑωλοκρασία τις ὕβρεως ἢ ὀργῆς ἐν οἴνῳ γε- 
νομένης. ὅϑεν ἄριστα Χίλων. καλούμενος ἐχϑές., οὐ 

πρότερον ὡμολόγησεν ἢ πυϑέσϑαι τῶν κεκλημένων 

ἕκαστον. ἔφη γὰρ ὅτι σύμπλουν ἀγνώμονα δεῖ 

φέρειν καὶ σύσκηνον οἷς πλεῖν ἀνάγχη καὶ στρα- 
τεύεσϑαι᾽ τὸ δὲ συμπόταις ἑαυτὸν ὡς ἔτυχε κατα- 

΄ 3 - “Μ 5 ΄ 32 ς 2 Ε 
μιγνύειν οὐ νοῦν ἔχοντος ἀνδρός ἔστιν. ὁ δ΄ 4{- 

γύπτιος σκελετός. ὃν ἐπιεικῶς εἰσφέροντες εἰς τὰ 

συμπόσια προτίϑενται καὶ παρακαλοῦσι μεμνῆσϑαι 

τάχα δὴ τοιούτους ἐσομένους. καίπερ ἄχαρις καὶ 

ἄωρος ἐπίκωμος ἥκων, ὅμως ἔχει τινὰ καιρόν, καὶ 
3 Ἁ Ἀ » ΄, Ἀ Ὁ »" 9 Ἁ "ἢ εἰ μὴ πρὸς τὸ πίνειν καὶ ἡδυπαϑεῖν ἀλλὰ πρὸς 

φιλίαν καὶ ἀγάπησιν ἀλλήλων προτρέπεται. καὶ 
παρακαλεῖ τὸν βίον μὴ τῷ χρόνῳ βραχὺν ὄντα Ν 

9 

πράγμασι κακοῖς μακρὸν ποιεῖν. 
ὃ. Ἐν τοιούτοις λῤγοις γενόμενοι κατὰ τὴν ὁδὸν 

ἀφικόμεθα πρὸς τὴν οἰκίαν, καὶ λούσασϑαι μὲν ὃ 

Θαλῆς οὐκ ἠϑέλησεν. ἀληλιμμένοι γὰρ ἦμεν" ἐπιὼν 

δὲ τούς τε δρόμους ἐθεᾶτο καὶ τὰς παλαίστρας καὶ 

τὸ ἄλσος τὸ παρὰ τὴν ϑάλασσαν ἱκανῶς διακεκοσμη- 
μένον. ὑπ᾽ οὐδενὸς ἐχπληττόμενος τῶν τοιούτων, 

Ο ἀλλ᾽ ὅπως μὴ καταφρονεῖν δοχοίη μηδ᾽ ὑπερορᾶν 

10 

18 

29 
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τοῦ Περιάνδρου τῆς φιλοτιμίας. τῶν δ᾽ ἄλλων τὸν 

ἀλειψάμενον ἢ λουσάμενον οἱ ϑεράποντες εἰσῆγον 

εἰς τὸν ἀνδρῶνα διὰ τῆς στοᾶς. ὁ δ᾽ ᾿ἀνάχαρσις 

ἕν τῇ στοᾷ χαϑῆστο, καὶ παιδίσκη προειστήκει τὴν 
5 χόμην ταῖς χερσὶ διακρίνουσα. ταύτην ὃ Θαλῆς 

ἐλευϑεριώτατά πῶς αὐτῷ προσδραμοῦσαν ἐφίλησε 

καὶ γελάσας ᾿“οὕτως᾽ ἔφη ᾿ ποίει καλὸν τὸν ξένον, 

ὅπως ἡμερώτατος ὧν μὴ φοβερὸς ἢ τὴν ὄψιν ἡμῖν 

μηδ᾽ ἄγριος. ἐμοῦ δ᾽ ἐρομένου περὶ τῆς παιδὸς 

τὸ ἥτις εἴη. “τὴν σοφήν᾽ ἔφη “καὶ περιβόητον ἀγνοεῖς 

Εὔμητιν; οὕτω γὰρ ταύτην ὁ πατὴρ αὐτός. οἵ δὲ 

πολλοὶ πατρόϑεν ὀνομάξουσι Κλεοβουλίνην.᾽ - καὶ ὃ 

Νειλόξενος εἶπεν ᾿“ἦ που τὴν περὶ τὰ αἰνίγματα 
δεινότητα καὶ σοφίαν" ἔφη ᾿' τῆς κόρης ἐπαινεῖς" καὶ 

τὸ γὰρ εἰς Αἴγυπτον ἔνια τῶν προβαλλομένων ὑπ᾽ αὐ- 

τῆς διῖκται. “οὐκ ἔγωγ᾽ εἶπεν ὁ Θαλῆς" “τούτοις 

γὰρ ὥσπερ ἀστραγάλοις. ὅταν τύχῃ. παίζουσα χρῆ- 
ται καὶ διαβάλλεται πρὸς τοὺς ἐντυχόντας. ἀλλὰ καὶ 

φρόνημα ϑαυμαστὸν καὶ νοῦς ἔνεστι πολιτικὸς καὶ 
50 φιλάνϑρωπον ἦϑος, καὶ τὸν πατέρα τοῖς πολίταις 

πραότερον ἄρχοντα παρέχει καὶ δημοτικώτερον. 

“εἶεν ὃ Νειλόξενος ἔφη, “καὶ φαίνεται βλέποντι 

πρὸς τὴν λιτότητα καὶ ἀφέλειαν αὐτῆς" ᾿ἀνάχαρσιν 
δὲ πόϑεν οὕτω τημελεῖ φιλοστόργως: “ὅτι᾽ ἔφη 

ε5 σώφρων ἀνήρ ἐστι καὶ πολυμαϑής. καὶ τὴν δίαιταν 

αὐτῇ καὶ τὸν χαϑαρμόν, ᾧ χρῶνται Σκχύϑαι περὶ 

τοὺς χάμνοντας, ἀφϑόνως καὶ προϑύμως παραδέ- 

δωχε. καὶ νῦν οἶμαι περιέπειν αὐτὴν τὸν ἄνδρα 

Ὁ Ὁ ΕἸ 20 περὶ] πρὸς Η 
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καὶ φιλοφρονεῖσϑαι. μανϑάνουσάν τι καὶ προδσδια- 
λεγομένην. ἤδη δὲ πλησίον οὖσιν ἡμῖν τοῦ ἀν- 
δρῶνος ἀπήντησεν ᾿Δλεξίδημος ὁ Μιλήσιος (ἦν δὲ 
Θρασυβούλου τοῦ τυράννου νόϑος) καὶ ἐξήει τετα- 

Ἐ ραγμένος καὶ σὺν ὀργῇ τινι πρὸς αὑτὸν οὐδὲν ἡμῖν ὅ 
γε σαφὲς διαλεγόμενος. ὡς δὲ τὸν Θαλῆν εἶδε, 
μικρὸν ἀνενεγκὼν καὶ χαταστάς “οἵαν ὕβριν᾽ εἶπεν 

εἰς ἡμᾶς Περίανδρος ὕβρικεν, ἐχπλεῦσαι μὲν οὐκ 
ἐάσας ὡρμημένον ἀλλὰ προσμεῖναι δεηϑεὶς τῷ δεί- 
πνῳ. ἐλθόντι δὲ νέμων κλισίαν ἄτιμον, Αἰολεῖς δὲ τὸ 

καὶ νησιώτας (χαὶ τίνας γὰρ οὐχί:) Θρασυβούλου 
προτιμῶν: Θρασύβουλον γὰρ ἐν ἐμοὶ τὸν πέμψαντα 
προπηλακίσαι βουλόμενος καὶ καταβαλεῖν ὡς δὴ 

149περιορῶν δῆλός ἐστιν. "“Ὡεἶτ᾽ ̓  ἔφη “σὺ δέδιας μὴ 

καϑάπερ Αἰγύπτιοι τοὺς ἀστέρας ὑψώματα καὶ τα- ιτὖ 
πεινώματα λαμβάνοντας ἐν τοῖς τόποις οὺς διεξίασι 

γίγνεσθαι βελτίονας ἢ χείρονας ἑαυτῶν λέγουσιν, 

οὕτω περὶ σὲ διὰ τὸν τόπον ἀμαύρωσις ἢ ταπείνω- 

σις γένηται; καὶ τοῦ “άκωνος ἔσῃ φαυλότερος. ὃς 

ἐν χορῷ τινι κατασταϑεὶς εἰς τὴν ἐσχάτην χώραν 30 

ὑπὸ τοῦ ἄρχοντος “εὖ γ᾽ εἶπεν ᾿ἐξεῦρες. ὡς καὶ 

αὐτὰ ἔντιμος γένηται. οὐ καταλαβόντας᾽ ἔφη “τό- 

πον μετὰ τίνας κατακείμεϑα δεῖ ξητεῖν, μᾶλλον δ᾽ 

ὅπως εὐάρμοστοι τοῖς συγκατακειμένοις ὦμεν, ἀρχὴν 
καὶ λαβὴν φιλίας εὐθὺς ἐν αὐτοῖς ζητοῦντες. μᾶλ- 36 

Β λον δ᾽ ἔχοντες τὸ μὴ δυσχολαίνειν ἀλλ᾽ ἐπαινεῖν ὅτι 
τοιούτοις συγκατεκλίϑημεν. ὡς ὅ γε τόπῳ κλισίας 

18 ὡς δὴ περιορῶν 46]. Η 18 οὕτω Ὗ: οὕτως ἡ 
Ωῦ ξητοῦντες Ἀ: ζηλοῦντες 
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δυσχεραίνων δυσχεραίνει τῷ συγκλίτῃ μᾶλλον ἢ τῷ 

κεκληκχότι, καὶ πρὸς ἀμφοτέρους ἀπεχϑάνεται.᾽ “λό- 

γοφ᾽ ἔφη “ταῦτ᾽ ἄλλως ἐστίν᾽ ὁ ᾿4λεξίδημος, ᾿ ἔργῳ 
δὲ καὶ τοὺς σοφοὺς ὑμᾶς ὁρῶ τὸ τιμᾶσϑαι διώκον.- 

τας΄, καὶ ἅμα παραμειψάμενος ἡμᾶς ἀπῆλϑε. καὶ ὃ 

Θαλῆς πρὸς ἡμᾶς τὴν ἀτοπίαν τοῦ ἀνθρώπου ϑαυ- 

μάξοντας “ἔμπληκτος᾽ ἔφη, “καὶ ἀλλόκοτος φύσει, 

ἐπεὶ καὶ μειράκιον ὧν ἔτι, μύρου σπουδαίου Θρα- 
συβούλῳ κομισϑέντος, εἰς ψυκτῆρα κατεράσας μέγαν 

καὶ προσεγχέας ἄκρατον ἐξέπιεν, ἔχϑραν ἀντὶ φιλίας Ο 
Θρασυβούλῳ διαπεπραγμένος. ἐκ τούτου παρελϑὼν 

ὑπηρέτης “κελεύει σὲ Περίανδρος" ἔφη ᾿ καὶ Θαλῆν 

παραλαβόντας τοῦτον ἐπισκέψασϑαι τὸ κεκομισμένον 

ἀρτίως αὐτῷ πότερον ἄλλως γέγονεν ἤ τι σημεῖόν 
ἐστι καὶ τέρας αὐτὸς μὲν γὰρ ἔοικε τεταράχϑαι 

σφόδρα, μίασμα καὶ κηλῖδα τῆς ϑυσίας ἡγούμενος." 

ἅμα δ᾽ ἀπῆγεν ἡμᾶς εἴς τι οἴκημα τῶν περὶ τὸν 

κῆπον. ἐνταῦϑα νεανίσκος ὡς ἐφαίνετο νομευτικός, 

οὔπω γενειῶν ἄλλως τε τὸ εἶδος οὐκ ἀγεννής. ἀνα- 

πτύξας τινὰ διφϑέραν ἔδειξεν ἡμῖν βρέφος ὡς ἔφη 

γεγονὸς ἐξ ἵππου, τὰ μὲν ἄνω μέχρι τοῦ τραχήλου 
καὶ τῶν χειρῶν ἀνθρωπόμορφον, τὰ λοιπὰ δ᾽ ἔχον 

ἵππου, τῇ δὲ φωνῇ καϑάπερ τὰ νεογνὰ παιδάρια 
κλαυϑιμυριζόμενον. ὃ μὲν οὖν Νειλόξενος ᾿᾽4λεξίκακε᾽ 
εἰπών ““ἀπεστράφη τὴν ὄψιν, ὁ δὲ Θαλῆς προσέ- 

βλὲπε τῷ νεανίσκῳ πολὺν χρόνον, εἶτα μειδιάσας 
(εἰώϑει δ᾽ ἀεὶ παίζειν πρὸς ἐμὲ περὶ τῆς τέχνης) 

11 παρελϑὼν Ἰάρτη: περιελϑών 18 παραλαβόντας Ἐ: 
παραλαβόντα 
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“ἦ που τὸν καϑαρμὸν ὦ 4Δ]ιόκλεις᾽ ἔφη “κινεῖν δια- 
νοῇ καὶ παρέχειν πράγματα τοῖς ἀποτροπαίοις, ὥς 

τινος δεινοῦ καὶ μεγάλου συμβάντος; ὑτί δ᾽ εἶπον 

“οὐ μέλλω; στάσεως γάρ, ὦ Θαλῆ. καὶ διαφορᾶς τὸ 

σημεῖόν ἐστι. καὶ δέδια μὴ μέχρι γάμου καὶ γενεᾶς 

ἐξίκηται. πρὶν ἢ τὸ πρῶτον ἐξιλάσασϑαι μήνιμα, 

τῆς ϑεοῦ δεύτερον ὡς ὁρᾷς προφαινούσης. πρὸς 

τοῦτο μηδὲν ἀποκρινάμενος ὃ Θαλῆς ἀλλὰ γελῶν 
ἀπηλλάττετο. καὶ τοῦ Περιάνδρου πρὸς ταῖς ϑύραις 

ἀπαντήσαντος ἡμῖν καὶ διαπυϑομένου περὶ ὧν εἴδο- 

μὲν, ἀφεὶς ὃ Θαλῆς μὲ καὶ λαβόμενος τῆς ἐκείνου 
χειρὸς ἔφη “ὃ μὲν Διοκλῆς κελεύει δράσεις καϑ' 
ἡσυχίαν: ἐγὼ δέ σοι παραινῶ νέοις οὕτω μὴ χρῆ- 

σϑαι νομεῦσιν ἵππων. ἢ διδόναι γυναῖκας αὐτοῖς. 

ἔδοξε μὲν οὖν μοι τῶν λόγων ἀκούσας ὁ Περίαν- 

ὄρος ἡσϑῆναι σφόδρα καὶ γὰρ ἐξεγέλασε καὶ τὸν 
Θαλῆν περιβαλὼν κατησπάσατο. κἀκεῖνος “οἶμαι δ᾽᾽ 

εἶπεν “ὦ Διόκλεις, καὶ πέρας εἶχε τὸ σημεῖον᾽ ὁρᾷς 
γὰρ ἡλίκον κακὸν γέγονεν ἡμῖν, ᾿4λεξιδήμου συν- 
δειπνεῖν μὴ ϑελήσαντος.᾽ 

4. Ἐπεὶ δ᾽ εἰσήλθομεν, ἤδη μεῖζον ὃ Θαλῆς 
φϑεγξάμενος ἱποῦ δ᾽ εἶπεν “ὃ ἀνὴρ κατακλινάμενος 
ἐδυσχέρανεν:;" ἀποδειχϑείσης δὲ τῆς χώρας περιελθὼν 

ἐκεῖ κατέκλινεν ἑαυτὸν καὶ ἡμᾶς "ἀλλὰ κἂν ἐπριά- 
1δθμην᾽ εἰπών “᾿Δρδάλῳ κοινωνεῖν μιᾶς τραπέξης. ἦν 

δὲ Τροιζήνιος ὁ άρδαλος, αὐλῳδὸς καὶ ἱερεὺς τῶν 

᾿Φρδαλίων Μουσῶν. ἃς ὃ παλαιὸς [ἄρδαλος ἱδρύσατο 

ὁ Τροιξζήνιος. ὁ δ᾽ 4ἴσωπος (ἐτύγχανε γὰρ ὑπὸ 

9 ταῖς ϑύραις Ἡ: τὰς ϑύρας 

οι 

29 
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Κροίσου νεωστὶ πρός τε Περίανδρον ἅμα καὶ πρὸς 

τὸν ϑεὸν εἰς Δελφοὺς ἀπεσταλμένος, καὶ παρῆν ἐπὶ 

δίφρου τινὸς χαμαιζήλου παρὰ τὸν Σόλωνα καϑή- 

μενος ἄνω κατακείμενον) ᾿ ἡμίονος δ᾽ ̓  ἔφη ᾿ Δυδὸς 
ἐν ποταμῷ τῆς ὄψεως ἑαυτοῦ κατιδὼν εἰκόνα καὶ 

ϑαυμάσας τὸ κάλλος καὶ τὸ μέγεϑος τοῦ σώματος 

ὥρμησε ϑεῖν ὥσπερ ἵππος ἀναχαιτίσας. εἶτα μέντοι 

συμφρονήσας ὡς ὄνου υἱὸς εἴη, κατέπαυσε ταχὺ 
τὸν δρόμον καὶ ἀφῆκε τὸ φρύαγμα καὶ τὸν ϑυμόν.᾽ 

ὃ δὲ Χίλων λακωνίσας τῇ φωνῇ “καὶ τύνη᾽ ἔφη 

βραδὺς καὶ τρέχεις τὸν ἡμίονον. ἔκ τούτου πα- 
οῆλθε μὲν ἡ Μέλισσα καὶ κατεκλίϑη παρὰ τὸν 11ε- 

ρίανδρον, ἡ δ᾽ Εὔμητις ἐκάϑισε παρὰ τὸ δεῖπνον. 
καὶ ὃ Θαλῆς ἐμὲ προσαγορεύσας ἐπάνω τοῦ Βίαντος 
κατακείμενον “τί οὐκ ἔφρασας᾽ εἶπεν “ὦ Διόκλεις 
Βίαντι τὸν Νιααυκρατίτην ξένον ἥκοντα μετὰ προβλη- 

μάτων βασιλικῶν αὖϑις ἐπ᾽ αὐτόν, ὅπως νήφων καὶ 
προσέχων ἑαυτῷ τὸν λόγον δέχηται: καὶ ὁ Βίας 

“ἀλλ᾽ οὗτος μέν᾽ ἔφη ᾿ πάλαι δεδίττεται ταῦτα παρα- 
κελευόμενος. ἐγὼ δὲ τὸν Ζ΄ιόνυσον οἶδα τά τ᾽ ἄλλα 
δεινὸν ὄντα καὶ “ύσιον ἀπὸ σοφίας προσαγορευό- 

μενον, ὥστ᾽ οὐ δέδια τοῦ ϑεοῦ μεστὸς γενόμενος 

μὴ ἀϑαρσέστερον ἀγωνίσωμαι.᾽ τοιαῦτα μὲν ἐκεῖνοι 
πρὸς ἀλλήλους ἅμα δειπνοῦντες ἔπαιζον" ἐμοὶ δὲ τὸ 

δεῖπνον εὐτελέστερον ὁρῶντι τοῦ συνήϑους ἐννοεῖν 

ἐπήει πρὸς ἐμαυτὸν ὡς σοφῶν χἀγαϑῶν ἀνδρῶν 
ὑποδοχὴ καὶ κλῆσις οὐδεμίαν προστίϑησι δαπάνην 

ἀλλὰ συστέλλει μᾶλλον, ἀφαιροῦσα περιεργίας ὄψων 

21 ἀπὸ Η: ὑπὸ 
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χαὶ μύρα ξενικὰ καὶ πέμματα καὶ πολυτελῶν οἴνων 

“διαχύσεις, οἷς καϑ'᾿ ἡμέραν χρώμενος ἐπιεικῶς ὃ 
Ὁ Περίανδρος ἐν τυραννίδι καὶ πλούτῳ καὶ πράγμασι, 

τότε πρὸς τοὺς ἄνδρας ἐκαλλωπίξετο λιτότητι καὶ 

σωφροσύνῃ δαπάνης. οὐ γὰρ μόνον τῶν ἄλλων ὃ 

ἀλλὰ καὶ τῆς γυναικὸς ἀφελὼν καὶ ἀποκρύψας τὸν 

συνήϑη κόσμον ἐπεδείκνυε σὺν εὐτελείᾳ καὶ μετριό- 

τητι χεχοσμημένην. 

ὃ. ᾿Επεὶ δ᾽ ἐπήρϑησαν αἵ τράπεξαι καὶ στεφάνων 
παρὰ τῆς Μελίσσης διαδοϑέντων ἡμεῖς μὲν ἐσπείσα- 10 
μἕὲν ἡ δ᾽ αὐλητρὶς ἐπιφϑεγξαμένη μικρὰ ταῖς σπον- 
δαῖς ἐκ μέσου μετέστη. προσαγορεύσας τὸν ἀνάχαρσιν 
ὁ ἄρδαλος ἠρώτησεν εἰ παρὰ Σκύϑαις αὐλητρίδες 

Ε εἰσίν: ὃ δ᾽ ἐκ τοῦ προστυχόντος “οὐδ᾽ ἄμπελοι 

εἶπε. τοῦ δ᾽ ᾿'Δρδάλου πάλιν εἰπόντος “ἀλλὰ ϑεοί 15 " 
γε Σκύϑαις εἰσί᾽, πάνυ μὲν οὖν᾽ ἔφη “γλώσσης 
ἀϊϑρωπίνης συνιέντες. οὐχ ὥσπερ δ᾽ οἱ “Ἕλληνες 
οἰόμενοι Σχυϑῶν διαλέγεσϑαι βέλτιον ὅμως τοὺς 

ϑεοὺς ὀστέων καὶ ξύλων ἥδιον ἀκροᾶσϑαι νομίξου- 

σιν. ὃ δ᾽ 4 ἴσωπος "ἡ εἴ γ᾽ εἶπεν “εἰδείης, ὦ ἕένε, 30 
τοὺς νῦν αὐλοποιοὺς ὡς προέμενοι τὰ νεβρεῖα χρώ- 

μενοι τοῖς ὀνείοις βέλτιον ἠχεῖν λέγουσιν. διὸ καὶ 
Κλεοβουλίνη πρὸς τὸν Φρύγιον αὐλὸν ἠνέξατο 

ἘΞ 'χνήμῃ νεχρογόνοσαιμε κερασφόρῳ οὖας ἔκρουσεν᾽, 

ὥστε ϑαυμάξειν τὸν ὄνον εἰ παχύτατος καὶ ἀμου- 3ὅ 
σότατος ὧν τἄλλα λεπτότατον χαὶ μουσικώτατον 

ς 
28 Κλεοβουλίνη ὟὟὟἧ : κλεόβουλον ἡ ἠνίξατο Ἰάθτα: 

ἤξατο 34 νεχρογόνοσαιμε] νεβρόγονός μὲ (ἀ. Ἠθητηδηπ8. 
Ἐογύ. νεκρὸς ὄνος μὲ κερασφόρῳ] ἴον. γερασφόρῳ 
ἔκρουσεν Ἠθητπδημτ5: ἐκτιλρουσε 
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ὀστέον παρέχεται᾽. καὶ ὁ Νειλόξενος ᾿ἀμέλει ταῦτ᾽ 
ἔφη “καὶ ἡμῖν τοῖς ΝΝαυχρατίταις ἐγκαλοῦσι Βουσι- 

οἴται" χρώμεϑα γὰρ ἤδη τοῖς ὀνείοις εἰς τὸν αὐλόν. 

ἐκείνοις δὲ καὶ σάλπιγγος ἀκούειν ἀϑέμιτον, ὡς ὄνῳ 
5 φϑεγγομένης ὅμοιον. ὄνον δ᾽ ὑπ᾽ Αἰγυπτίων ἴστε 
δήπου διὰ Τυφῶνα προπηλακιζόμενον.ἢ 

6. Γενομένης δὲ σιωπῆς ὁ Περίανδρος δρῶν βου- 

λόμενον μὲν ὀχνοῦντα δ᾽ ἄρξασϑαι τοῦ λόγου τὸν 
Νειλόξενον “ἐγώ τοι εἶπεν ᾿ὦ ἄνδρες ἐπαινῶ καὶ 151 

10 πόλεις καὶ ἄρχοντας, ὅσοι ξένοις πρῶτον εἶτα πο- 

λίταις χρηματίζουσι. καὶ νῦν δοκεῖ μπρ τοὺς μὲν 

ἡμετέρους λόγους οἷον ἐπιχωρίους καὶ συνήϑεις 

βοαχὺν χρόνον ἐπισχεῖν, πρόσοδον δ᾽ ὥσπερ ἐν ἐκ- 

κλησίᾳ δοῦναι τοῖς Αἰγυπτίοις ἐκείνοις καὶ βασι- 

1 λικοῖς. ος ὁ βέλτιστος ἥκει κομίζων Νειλόξενος 

Βίαντι, Βίας δὲ βούλεται κοινῇ σκέψασθαι μεϑ' 

ὑμῶν. καὶ ὃ Βίας ποῦ γὰρ ἢ μετὰ τίνων ἔφη 
᾿προϑυμότερον ἄν τις ἀποκινδυνεύσειεν, εἰ δεῖ. πρὸς 

τοιαύτας ἀποχρίσεις, ἄλλως τε τοῦ βασιλέως κελεύ- 

50 σαντος ἄρξασϑαι μὲν ἀπ᾽ ἐμοῦ, περιελθεῖν δ᾽ εἰς Β 
ἅπαντας ὑμᾶς τὸν λόγον: οὕτω δὴ παρεδίδου μὲν 

αὐτῷ τὸ γραμματεῖον ὁ Νειλόξενος,. ὁ δ᾽ αὐτὸν 
ἐχέλευσε λύσαντα πάντα πᾶσιν ἐς μέσον ἀναγνῶναι. 
διάνοιαν δὲ τοιαύτην εἶχε τὰ γεγραμμένα. 

238Ξ. “Βασιλεὺς Αἰγυπτίων Ἄμασις λέγει Βίαντι σοφω- 

τάτῳ Ἑλλήνων. Βασιλεὺς Αἰϑιόπων ἔχει πρὸς ἐμὲ 

σοφίας ἅμιλλαν. ἡττώμενος δὲ τοῖς ἄλλοις ἐπὶ πᾶσι 

συντέϑεικεν ἄτοπον ἐπίταγμα καὶ δεινόν, ἐκπιεῖν μὲ 

11 ὑμῶν Μοζινίδοιβ: ἡμῶν 18 εἰ δέοι Η 28 πάντα 61]. ἢ 
ῬΙαΐτοηΐ Μοτνδ]α. Ὑ]. 1. 24 
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κελεύων τὴν ϑάλασσαν. ἔστι δὲ λύσαντι μὲν ἔχειν 
κώμας τε πολλὰς καὶ πόλεις τῶν ἐκείνου. μὴ λύ- 

Ο σαντι δ᾽ ἄστεων τῶν περὶ ᾿Ελεφαντίνην ἀποστῆναι. 
σκεψάμενος οὖν εὐθὺς ἀπόπεμπε Νειλόξενον. ἃ δὲ 

δεῖ φίλοις σοῖς ἢ πολίταις γενέσϑαι παρ᾽ ἡμῶν οὐ 

τἀμὰ κωλύσει." 

Τούτων ἀναγνωσθέντων οὐ πολὺν χρόνον ἐπι- 
σχὼν ὃ Βίας, ἀλλὰ μικρὰ μὲν αὐτὸς πρὸς αὑτῷ 
γενόμενος μικρὰ δὲ τῷ Κλεοβούλῳ προσομιλήσας 

ἐγγὺς κατακειμένῳ “τί λέγεις" εἶπεν “ὦ Ναυκρατῖτα; τὸ 

βασιλεύων ἀνθρώπων τοσούτων ἅμασις, κεκτημένος 

δὲ χώραν ἀρίστην τοσαύτην ἐθελήσει ἐπὶ κώμαις 
ἀδόξοις καὶ λυπραῖς ἐχπιεῖν ϑάλασσαν;᾽ καὶ ὁ Νει- 

λόξενος γελάσας “ὡς ϑελήσοντος᾽ εἶπεν ᾿ὦ Βία σκό- 

Ὁ πὲι τὸ δυνατόν. ᾿φραζέτω τοίνυν᾽ ἔφη τῷ Αἰϑίοπι τ 

τοὺς ἐμβάλλοντας εἰς τὰ πελάγη ποταμοὺς ἐπισχεῖν. 

ἕως αὐτὸς ἐχπίνει τὴν νῦν οὖσαν ϑάλασσαν" περὶ 

ταύτης γὰρ τὸ ἐπίταγμα γέγονεν. οὐ τῆς ὕστερον 

ἐσομένης. ὡς δὲ ταῦτ᾽ εἶπεν ὁ Βίας, ὁ μὲν Νει- 
λόξενος ὑφ᾽ ἡδονῆς ὥρμησε περιβαλεῖν τὸν Βίαντα 20 

καὶ φιλῆσαι" τῶν δ᾽ ἄλλων ἐπαινεσάντων καὶ ἀπο- 
δεξαμένων γελάσας ὁ Χίλων “ὦ Ναυχρατῖτα᾽ ἔφη 

ἱξένε, πρὶν ἀπολέσϑαι τὴν ϑάλασσαν ἐχποϑεῖσαν 
ἀπάγγελλε πλεύσας ᾿Δμάσιδι μὴ ζητεῖν ὕπως ἅλμην 

ἀναλώσει τοσαύτην, ἀλλὰ μᾶλλον ὅπως πότιμον καὶ 36 

Ἐ γλυκεῖαν τοῖς ὑπηκόοις τὴν βασιλείαν παρέξει" περὶ 

ταῦτα γὰρ δεινότατος Βίας καὶ διδάσκαλος τούτων 

οι 

12 ἐθελήσειεν ἂν 14 ϑελήσοντος ῬΗυρσκίαβ: ϑελή- 
σαντος 20 περιβαλεῖν Η: περιβάλλειν 
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ἄριστος. ἃ μαϑὼν ΄ἅμασις οὐδὲν ἔτι τοῦ χρυσοῦ 
δεήσεται ποδανιπτῆρος ἐπὶ τοὺς Αἰγυπτίους. ἀλλὰ 

ϑεραπεύσουσι πάντες αὐτὸν καὶ ἀγαπήσουσι χρηστὸν 

ὄντα, κἂν μυριάκις ἢ νῦν ἀναφανῇ δυσγενέστερος.᾽ 
“καὶ μήν᾽ ἔφη ὁ Περίανδρος “ἄξιόν γε τοιαύτας 

ἀπαρχὰς τῷ βασιλεῖ συνεισενεγκεῖν ἅπαντας ᾿ἀνδρα- 
κάς᾽, ὥσπερ ἔφησεν Ὅμηρος ἐκείνῳ τε γὰρ ἂν γέ- 
γνοιτὸ πλείονος ἀξία τῆς ἐμπορίας ἡ παρενϑήκη. καὶ 

ἡμῖν ἀντὶ πάντων ὠφέλιμος." 

ἴ. Εἰπόντος οὖν τοῦ Χίλωνος ὡς Σόλων κατάρ- 

χεσϑαι τοῦ λόγου δίκαιός ἐστιν, οὐ μόνον ὅτι πάν- 

τῶν προήκει καϑ' ἡλικίαν καὶ τυγχάνει κατακείμενος 

πρῶτος. ἀλλ᾽ ὅτι τὴν μεγίστην καὶ τελειοτάτην ἀρ-᾿ 

χὴν ἄρχει νόμους ᾿4ϑηναίοις ϑέμενος. ὁ Νειλόξενος 

ἡσυχῆ πρὸς ἐμέ 'πολλά γ᾽ εἶπεν “ὦ ΖΔιόκλεις πι- 
στεύεται ψευδῶς. καὶ χαίρουσιν οἱ πολλοὶ λόγους 
ἀνεπιτηδείους περὶ σοφῶν ἀνδρῶν αὐτοί τε πλάτ- 

τοντες καὶ δεχόμενοι παρ᾽ ἑτέρων ἑτοίμως, οἷα καὶ 
πρὸς ἡμᾶς εἰς Αἴγυπτον ἀπηγγέλη περὶ Χίλωνος. 
ὡς ἄρα διαλύσαιτο τὴν πρὸς Σόλωνα φιλίαν καὶ 1ὅ8 

ξενίαν. ὅτι τοὺς νόμους ὃ Σόλων ἔφη μὴ μετακινη- 

τοὺς εἶναι. καὶ ἐγώ ᾿ γελοῖος᾽ ἔφην “ὁ λόγος" οὕτω 
γὰρ δεῖ πρῶτον ἀποποιεῖσϑαι τὸν “υκοῦργον αὐτοῖς 

νόμοις ὅλην μετακινήσαντα τὴν “ακεδαιμονίων πο- 

λιτείαν. μικρὸν οὖν ἐπισχὼν ὁ Σόλων “ἐμοὶ μέν᾽ 
ἔφη ᾿ δοκεῖ μάλιστ᾽ ἂν ἔνδοξος γενέσϑαι καὶ βασι- 
λεὺς χαὶ τύραννος. εἰ δημοκρατίαν ἔκ μοναρχίας 

4 δυσγενέστερος Ἐ;: δυσγενέστατος 1 Ὅμηρος) ν 14 
14 ὁ Ἡ: ὁ οὖν 18 ἑτοίμως ΥὟΥ : ἕτοιμοι 21 μὴ ὟΝ 

245 
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κατασκευάσειε τοῖς πολίταις. δεύτερος δ᾽ ὁ Βίας 
εἶπεν “εἰ ἀτρόποις χρῶτο τοῖς νόμοις τῆς πατρίδος." 
- ἈΞΑῚ ΄ 2. ς - 2 Ον ὦ ΄ ΡΩ 
ἐπὶ τούτῳ δ΄ ὁ Θαλῆς ἔφησεν “εὐδαιμονίαν ἄρχον- 

τος νομίζειν. εἰ τελευτήσειε γηράσας κατὰ φύσιν. 
, 3 Γ 5 Α ᾷ " ΄ 39 

τέταρτος ἀνάχαρσις “εἰ μὴ μόνος εἴη φρόνιμος." 5 

πέμπτος δὲ Κλεόβουλος “εἰ μηδενὶ πιστεύοι τῶν 
συνόντων. ἕκτος δ᾽ ὃ Πιτταχός “εἰ τοὺς ὑπηκόους 
ὁ ἄρχων παρασκχευάσειε φοβεῖσϑαι -αἡ αὐτὸν ἀλλ᾽ 
ον 3 -.3 Ὰ - ΄ὔ Ἧ " Ψ᾿ ὑπὲρ αὐτοῦ. μετὰ τοῦτον ὁ Χίλων ἔφη τὸν ἄρ- 

χονταὰ χρῆναι μηδὲν φρονεῖν ϑνητόν. ἀλλὰ πάντ᾽ τὸ 
2 δ ρ ἐι ᾿ , 3 - ς »"» ἀθάνατα. ῥηϑέντων δὲ τούτων ἠξιοῦμεν ἡμεῖς καὶ 

αὐτὸν εἰπεῖν τι τὸν Περίανδρον. ὁὃ δ᾽ οὐ μάλα 

φαιδρὸς ἀλλὰ συστήσας τὸ πρόσωπον “ἐγὼ τοίνυν" 

ἔφη ᾿προσαποφαίνομαι τὰς εἰρημένας γνώμας ἁπάσας 

σχεδὺν ἀφιστάναι τοῦ ἄρχειν τὸν νοῦν ἔχοντα. καὶ τ 

ὃ Αἴσωπος οἷον ἐλεγκτικῶς " ἔδει τοίνυν ἔφη ᾿ τοῦτο 
Βα Α ΄ ᾿" ΄ὔ 4 [4 καϑ' ἑαυτοὺς περαίνειν καὶ μή. συμβούλους φάσκον- 

τας εἶναι καὶ φίλους. κατηγόρους γίγνεσϑαι τῶν 

ἀρχόντων. ἁψάμενος οὖν αὐτοῦ τῆς χεφαλῆς ὃ 

Σόλων καὶ διαμειδιάσας εἶπεν “οὐκ ἂν δοκεῖ ὅσοι 30 

μετριώτερον ἄρχοντα ποιεῖν καὶ τύραννον ἐπιξικέ- 
στερον ὃ πείϑων ὡς ἄμεινον εἴη τὸ μὴ ἄρχειν ἢ τὸ 

ἄρχειν; “τίς δ᾽ ἂν᾽ ἔφη “σοὶ τοῦτο πεισϑείη μᾶλλον 
ἢ τῷ ϑεῷ φράσαντι κατὰ τὸν πρὸς σὲ χρησμόν 

“εὔδαιμον πτολίεϑρον ἕνὸς κήρυκος ἀκοῦον;᾽ 56 

καὶ ὃ Σόλων “ἀλλὰ μήν᾽ ἔφη “καὶ νῦν ἕνὸς ᾿49η- 

ῷ ἀτρόποις 5011081: πρῶτος δ΄ τρόποις ὅ μὴ ϑῖο- 
Ῥαθὰβ ΒΟΥ. ΧΙΥΠΙ 47 6 δὲ] δ΄ ὁὴ 1ὅ ἀφιστάναι 
ὙΥ: ἀφεστάναι Ὁ ἀκοῦον ἬΘΒΟΙΟ απ|5: ἀκούειν 
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ναῖοι κήρυκος ἀκροῶνται καὶ ἄρχοντος τοῦ νόμου, Ὁ 
δημοχρατίαν ἔχοντες. σὺ δὲ δεινὸς εἶ. κοράχων 
ἐπαΐειν καὶ κολοιῶν. τῆς δὲ ϑεοῦ φωνῆς οὐκ ἀκρι- 

βῶς ἐξακούεις. ἀλλὰ πόλιν μὲν οἴει κατὰ τὸν ϑεὸν 
ἄριστα πράττειν τὴν ἑνὸς ἀκούουσαν., συμποσίου 

δ᾽ ἀρετὴν νομίζεις τὸ πάντας διαλέγεσϑαι καὶ περὶ 
πάντων. σὺ γάρ᾽ ἔφη ὁ 4ἴσωπος “οὔπω γέγραφας 

ὅτι ὅμοιον οἰκέτας μὴ μεϑύειν. ὡς ἔγραψας ᾿4ϑήνη- 

σιν οἰκέτας μὴ ἐρᾶν μηδὲ ξηραλοιφεῖν. γελάσαντος 

οὖν τοῦ Σόλωνος Κλεόδωρος ὁ ἰατρός ᾿ ἀλλ᾽ ὅμοιον" 

ἔφη ἱτῷ ξηραλοιφεῖν τὸ λαλεῖν ἐν οἴνῳ βρεχόμενον᾽" 

ἥδιστον γάρ ἐστι. καὶ ὁ Χίλων ὑπολαβὼν ἔφη Εὶ 

“διὰ τοῦτό τοι μᾶλλον ἀφεχτέον αὐτοῦ. πάλιν δ᾽ ὃ 

“ἴσωπος “καὶ μήν᾽ ἔφη ᾿Θαλῆς ἔδοξεν εἰπεῖν ὅτι 

τάχιστα γηράσει. 

8. Γελάσας οὖν ὃ Περίανδρος. "“ἔχομεν᾽ εἶπεν 
“4ϊἴσωπε τὴν δίκην προσηκόντως. πρὶν ἢ τοὺς ᾽'4μά- 

σιδος οὺς προειλόμεϑα πάντας εἰσαγαγεῖν λόγους 

εἰς ἑτέρους ἐμπεσόντες. ὅρα δή. Νειλόξενε. τὰ 

λοιπὰ τῆς ἐπιστολῆς. καὶ χρῶ παροῦσιν ἐν ταὐτῷ 

τοῖς ἀνδράσιν. “ἀλλὰ μήν᾽ ὃ Νειλόξενος ἔφη “τὴν 
μὲν τοῦ Αἰϑίοπος ἐπίταξιν οὐδὲν ἄν τις ἄλλο πλὴν 

᾿ἀχνυμένην σκυτάλην᾽ προσείποι κατ᾽ ᾿Αρχίλοχον, ὃ 
δὲ σὺς ξένος ἄμασις ἡμερώτερος ἐν τοῖς τοιούτοις 

προβλήμασι καὶ μουσικώτερος γέγονεν" ἐκέλευσε γὰρ 

8 ϑεοῦ ἢ: σοῦ 8 ὅτι ὕμοιον 46]. Ἰᾶθγη ὡς] ᾧ 
10 ἀλλ᾽ ἀνόμοιον 11 τῷ --- τὸ Ῥαύὐχιριιβ: τὸ --- τῷ 
ἐν 46]. Ἠδι ἀθηπ 8 17 προσηκόντως ᾿-: προσηκόντως 
ὅτι 20 ταὐτῷ τᾶάθηη: τούτῳ 28 ἀχνυμένην)] ΒοΙΡΚ. 2 
Ρ. 409 
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αὐτὸν εἰπεῖν τὸ πρεσβύτατον καὶ τὸ κάλλιστον καὶ 
τὸ μέγιστον χαὶ τὸ σοφώτατον χαὶ τὸ κοινότατον, 
χαὶ ναὶ μὰ Δία πρὸς τούτοις τὸ ὠφελιμώτατον, καὶ 
τὸ βλαβερώτατον καὶ τὸ ἰσχυρότατον καὶ τὸ ῥᾷστον. 
“ἄρ᾽ οὖν ἀπεχρίνατο καὶ διέλυσε τούτων ἕκαστον: ὅ 
᾿οὕτως᾽ ὃ Νειλόξενος ἔφη ᾿ἱ κρίνετε δ᾽ ὑμεῖς ἀκού- 

1ὄϑσαντες. περὶ πολλοῦ γὰρ ὃ βασιλεὺς ποιεῖται μήτε 

συκοφαντῶν ἁλῶναι τὰς ἀποκρίσεις, εἴ τέ τι σφάλ- 
λεται κατὰ ταύτας ὁ ἀποχρινάμενος. τοῦτο μὴ δια- 

φυγεῖν ἀνεξέλεγκτον. ἀναγνώσομαι δ᾽ ὑμῖν ὥσπερ τ0 

ἀπεκρίνατο. τί πρεσβύτατον; χρόνος. τί μέγιστον; 

κόσμος. τί σοφώτατον; ἀλήϑεια. τί κάλλιστον: φῶς. 

τί χοινότατον; ϑάνατος. τί ὠφελιμώτατον; ϑεός. 

τί βλαβερώτατον; δαίμων. τί δωμαλεώτατον:; τύχη. 

τί ῥᾷστον; ἡδύ. τό 
9, Τούτων πάλιν ἀναγνωσθέντων, ὦ Νίκαρχε, 

γενομένης σιωπῆς Θαλῆς ἠρώτησε τὸν Νειλόξενον 

εἰ προσήκατο τὰς λύσεις δ΄ Ἄμασις. ἐκείνου δ᾽ εἰπόν- 

Β τος ὅτι τὰς μὲν ἀπεδέξατο ταῖς δ᾽ ἐδυσκόλαινε, “καὶ 

μὴν οὐδέν᾽ εἶπεν ὃ Θαλῆς ᾿ἀνεπίληπτόν ἐστιν, ἀλλ᾽ 30 

ἔχει πάντα διαμαρτίας μεγάλας καὶ ἀγνοίας. οἷον 

εὐθὺς ὃ χρόνος πῶς ἂν εἴη πρεσβύτατον. εἰ τὸ μὲν 
αὐτοῦ γεγονὸς τὸ δ᾽ ἐνεστώς ἐστι τὸ δὲ μέλλον; ὃ 
γὰρ μεϑ' ἡμᾶς ἐσόμενος χρόνος καὶ πραγμάτων τῶν 
νῦν καὶ ἀνθρώπων νεώτερος ἂν φανείη. τὸ δὲ τὴν 3 
ἀλήϑειαν ἡγεῖσϑαι σοφίαν οὐδὲν ἐμοὶ δοκεῖ δια- 

φέρειν τοῦ τὸ φῶς ὀφθαλμὸν ἀποφαίνειν. εἰ δὲ τὸ 

4 τὸ διΐθ βλαβερώτατον 864. Η ῥᾷστον Ἡ: ῥᾷστον 
εἰπεῖν 9 κατ᾿ αὐτὰς Μεαανρσταβ ὁ Ὗ 
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φῶς καλὸν ὥσπερ ἐστὶν ἐνόμιξε, πῶς τὸν ἥλιον 
αὐτὸν παρεῖδε; τῶν δ᾽ ἄλλων ἡ μὲν περὶ ϑεῶν καὶ 
δαιμόνων ἀπόκρισις ϑράσος ἔχει καὶ κίνδυνον, ἀλο- 
γίαν δὲ καὶ πολλὴν ἡ περὶ τῆς τύχης οὐ γὰρ ἂν 

5 μετέπιπτε ῥαδίως οὕτως. ἰσχυρότατον οὖσα τῶν ὄν- 

τῶν καὶ ῥωμαλεώτατον. οὐ μὴν οὐδ᾽ ὁ ϑάνατος 

χοινότατόν ἐστιν᾽ οὐ γάρ ἔστι πρὸς τοὺς ζῶντας. 

ἀλλ᾽ ἵνα μὴ δοκῶμεν εὐθύνειν τὰς τῶν ἑτέρων ἀπο- 
φάσεις, τὰς οἰκείας ταῖς ἐκείνου παραβάλωμεν᾽ ἐμαυ- 

τὸ τὸν δὲ παρέχω πρῶτον, εἰ βούλεται Νειλόξενος. 
ἐρωτᾶν καϑ' ἕχαστον." 

25 οὖν ἐγένοντο τότε, κἀγὼ νῦν διηγήσομαι τὰς 

ἐρωτήσεις καὶ τὰς ἀποχρίσεις. “τί πρεσβύτατον ;" 

“ϑεός᾽ ἔφη Θαλῆς" "ἀγέννητον γάρ ἐστι. “τί μέγι- 
τὸ στον; “τόπος᾽ τἄλλα μὲν γὰρ ὃ κόσμος, τὸν δὲ 

κόσμον οὗτος περιέχει. “τί κάλλιστον: κόσμος" 
πᾶν γὰρ τὸ κατὰ τάξιν τούτου μέρος ἐστί. “τί 

σοφώτατον; χρόνος" τὰ μὲν γὰρ εὕρηκεν οὗτος 

ἤδη, τὰ δ᾽ εὑρήσει. “τί κοινότατον; "“Ὡἐλπίς᾽ καὶ 
90 γὰρ οἷς ἄλλο μηδέν, αὕτη πάρεστι. “τί ὠφελιμώ- 

τατον; ἀρετή" καὶ γὰρ τἄλλα τῷ χρῆσϑαι καλῶς 

ὠφέλιμα ποιεῖ. τί βλαβερώτατον; “κακία καὶ γὰρ 

τὰ πλεῖστα βλάπτει παραγενομένη. “τί ἰσχυρότα- 
τον: ἀνάγκη" μόνον γὰρ ἀνίκητον. “τί ῥᾷστον: 

58 τὸ χατὰ φύσιν, ἐπεὶ πρὸς ἧδονάς γε πολλοὶ πολ- 
᾿λάκις ἀπαγορεύουσιν.ἢ 

1 καλὸν ὥσπερ ἐστὶν Ἐν: ὥσπερ καλόν ἐστιν 8 ἀπο- 
φάσεις, τὰς οἰκείας Ἡ πιθβοῖο ἀπᾶ6: ἐδέας ἀποφάσεις 25 
πολλοὶ Ἠδυρίϊαβ 
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Ἐ  Ο1Ο0. ᾿“ποδεξαμένων δὲ πάντων τὸν Θαλῆν. ὃ 
Κλεόδωρος εἶπε 'τοσαῦτ᾽ ἐρωτᾶν χαὶ ἀποκρίνεσθαι 

βασιλεῦσιν. ὦ Νειλόξενε. προσῆκόν ἐστιν" ὃ δὲ προ- 
πίνων τὴν ϑάλατταν ᾿Ζ4μάσιδι βάρβαρος ἐδεῖτο τῆς 

Πιττακοῦ βραχυλογίας. ἧ πρὸς ᾿Δλυάττην ἐχρήσατο ὅ 

προστάττοντά τι καὶ γράφοντα Ζεσβίοις ὑπερήφα- 

νον, ἀποχρινάμενος οὐδὲν ἀλλ᾽ ἢ μόνον κελεύσας 
κρόμμυα καὶ ϑερμὸν ἄρτον ἐσϑίειν. ὑπολαβὼν οὖν 

ὁ Περίανδρος “ἀλλὰ μὴν ἔφη “καὶ τοῖς παλαιοῖς 

Ἕλλησιν ἔϑος ἦν. ὦ Κλεόδωρε. τοιαύτας ἀλλήλοις τὸ 

Ἑ ἀπορίας προβάλλειν. ἀχούομεν γὰρ ὅτι χαὶ πρὸς 

τὰς ᾿ἀμφιδάμαντος ταφὰς εἰς Χαλκίδα τῶν τότε 

σοφῶν οἱ δοχιμώτατοι ποιηταὶ συνῆλθον" ἦν δ᾽ ὁ 
᾿Δμφιδάμας ἀνὴρ πολεμικός. χαὶ πολλὰ πράγματα 

παρασχὼν ᾿Ερετριεῦσιν ἐν ταῖς περὶ “ηλάντου μάχαις τῦ 

ἔπεσεν. ἐπεὶ δὲ τὰ παρεσχευασμένα τοῖς ποιηταῖς 
ἔπη χαλεπὴν καὶ δύσκολον ἐποίει τὴν κρίσιν διὰ τὸ 

ἐφάμιλλον. ἥ τε δόξα τῶν ἀγωνιστῶν. Ὁμήρου καὶ 
Ἡσιόδου. πολλὴν ἀπορίαν μετ᾽ αἰδοῦς τοῖς κρίνουσι 

1δάπαρεῖχεν, ἐτράποντο πρὸς τοιαύτας ἐρωτήσεις, καὶ 50 

προύβαλ᾽ ὃ μέν, ὥς φησι “έσχης 

“Μοῦσά μοι ἔννεπε κεῖνα. τὰ μήτ᾽ ἐγένοντο πάροιϑε 
(μήτ᾽ ἔσται μετόπισϑεν᾽. 

ἀπεχρίνατο δ᾽ ᾿Ησίοδος ἔκ τοῦ παρατυχόντος 

“ἀλλ᾽ ὅταν ἀμφὶ Διὸς τύμβῳ καναχήποδες ἵπποι 535 
ἅρματα συντρίψωσιν ἐπειγόμενοι περὶ νίκης. 

16 Μηλάντου Ἡ: λαλάντου 21 προύβαλ᾽ ὁ μέν Β. 
ΜΘΊ]οστβ: προύβαλε μέν 
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καὶ διὰ τοῦτο λέγεται μάλιστα ϑαυμασϑεὶς τοῦ τρί- 

ποδὸς τυχεῖν. “τί δὲ ταῦϑ'᾽ ᾿ ὁ Κλεόδωρος. εἶπε ᾿δια- 

φέρει τῶν Εὐμήτιδος αἰνιγμάτων; ἃ ταύτην μὲν 

ἴσως οὐκ ἀπρεπές ἐστι παίζουσαν καὶ διαπλέκουσαν 

5 ὥσπερ ἕτεραι ζώνια καὶ κεκρυφάλους προβάλλειν ταῖς 

γυναιξίν, ἄνδρας δὲ νοῦν ἔχοντας ἔν τινι σπουδῇ 

τίϑεσϑαι γελοῖον. ἡ μὲν οὖν Εὔμητις ἡδέως ἂν 

εἰποῦσά τι πρὸς αὐτόν. ὡς ἐφαίνετο, κατέσχεν ἕαυ- 
τὴν ὑπ᾽ αἰδοῦς. καὶ ἀνεπλήσϑη τὸ πρόσωπον ἐρυϑή- 

1ὸ ματορ᾽ ὁ δ᾽ Αἴσωπος οἷον ἀμυνόμενος ὑπὲρ αὐτῆς 
“οὐ γελοιότερον οὖν᾽ εἶπε 'τὸ μὴ δύνασϑαι ταῦτα 
διαλύειν. οἷόν ἐστιν ὃ μικρὸν ἔμπροσϑεν ἡμῖν τοῦ 

δείπνου προύβαλεν ΐ 

“ἄνδρ᾽ εἶδον πυρὶ χαλκὸν ἐπ᾽ ἀνέρι κολλήσαντα; 
τὸ τί τοῦτ᾽ ἐστὶν ἔχοις ἂν εἰπεῖν; “ἀλλ᾽ οὐδὲ μαϑεῖν 

δέομαι᾽ ἔφη ὁ Κλεόδωρος. “καὶ μὴν οὐδείς᾽ ἔφη 

σοῦ τοῦτο μᾶλλον οἶδεν οὐδὲ ποιεῖ βέλτιον" εἰ δ᾽ 
ἀρνῇ. μάρτυρας ἔχω σικυωνίας.᾽ ὃ μὲν οὖν Κλεό- 

δωρος ἐγέλασε" καὶ γὰρ ἐχρῆτο μάλιστα ταῖς σικυω- 
90 νέαις τῶν καϑ' αὑτὸν ἰατρῶν. καὶ δόξαν οὐχ ἥκιστα 

τὸ βοήϑημα τοῦτο δι᾽ ἐκεῖνον ἔσχηκε. 

11. Μνησίφιλος δ᾽ ὁ ᾿4ϑηναῖος. ἑταῖρος ὧν καὶ 
ζηλωτὴς Σόλωνος, “ἐγώ τοι᾿ εἶπεν “ὦ Περίανδρε 
τὸν λόγον ἀξιῶ καϑάπερ τὸν οἶνον μὴ πλουτίνδην 

35 μηδ᾽ ἀριστίνδην ἀλλ᾽ ἐξ ἴσου πᾶσιν ὥσπερ ἐν δημο- 

κρατίᾳ νέμεσϑαι καὶ κοινὸν εἶναι" τῶν δ᾽ ἄρτι περὶ 

ἀρχῆς καὶ βασιλείας εἰρημένων οὐδὲν ἡμῖν τοῖς δη- 
μοτικοῖς μέτεστιν. ὅϑεν οἰόμεϑα δεῖν πάλιν ἕκαστον 

ὑμῶν περὶ πολιτείας ἰσονόμου γνώμην τινὰ συμ- 
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βαλέσϑαι. ἀρξαμένους αὖϑις ἀπὸ Σόλωνος. ἐδόκει 
δὴ ταῦτα ποιεῖν. καὶ πρῶτος ὃ Σόλων "ἀλλ᾽ ἀκή- 
κοας μέν᾽ εἶπεν ᾿ὦ Μνησίφιλε μετὰ πάντων ᾽49η- 
ναίων ἣν ἔχω γνώμην περὶ πολιτείας" εἰ δὲ βούλει 

καὶ νῦν ἀκούειν, δοκεῖ μοι πόλις ἄριστα πράττειν ὅ 

καὶ μάλιστα σῴώξειν δημοχρατίαν, ἐν ἧ τὸν ἀδική- 
Ἑ σαντα τοῦ ἀδικηϑέντος οὐδὲν ἧττον οἵ μὴ ἀδικη- 

ϑέντες προβάλλονται καὶ κολάζουσι. δεύτερος δ᾽ ὃ 
Βίας ἔφησε κρατίστην εἶναι δημοκρατίαν ἐν ἣ πάν- 

τες ὡς τύραννον φοβοῦνται τὸν νόμον. ἐπὶ τούτῳ 10 

Θαλῆς τὴν μήτε πλουσίους ἄγαν μήτε πένητας ἔχου- 

σαν πολίτας. μετὰ δὲ τοῦτον ὃ ᾿ἀνάχαρσις ἐν ἧ 
τῶν ἄλλων ἴσων νομιζομένων ἀρετῇ τὸ βέλτιον ὁρί-. 

ἕξεται. κακίᾳ δὲ τὸ χεῖρον. πέμπτος δ᾽ ὁ Κλεόβουλος 
ἔφη μάλιστα σωφρονεῖν δῆμον ὅπου τὸν ψόγον μᾶλ- τ 

λον οἱ πολιτευόμενοι δεδοίκασιν ἢ τὸν νόμον. ἕχτος 
δὲ Πιττακός. ὕπου τοῖς πονηροῖς οὐκ ἔξεστιν ἄρχειν 

“καὶ τοῖς ἀγαϑοῖς οὐκ ἔξεστι μὴ ἄρχειν. μετατραπεὶς 
Ε δ᾽ ὁ Χίλων ἀπεφήνατο τὴν μάλιστα νόμων ἥκιστα 

δὲ ῥητόρων ἀκούουσαν πολιτείαν ἀρίστην εἶναι. 30 
τελευταῖος δὲ πάλιν ὃ Περίανδρος ἐπικρίνων ἔφη 
δοκεῖν αὐτῷ πάντας ἐπαινεῖν δημοκρατίαν τὴν ὁμοιο- 

τάτην ἀριστοκρατία. 
12. Τέλος δὲ καὶ τούτου τοῦ λόγου λαβόντος 

ἠξίουν ἐγὼ καὶ περὶ οἴχου ἣ χρηστέον εἰπεῖν τοὺς 5 

ἄνδρας ἡμῖν" “βασιλείας μὲν γὰρ καὶ πόλεις ὀλίγοι 

9 ἔφη ϑίοραθιιβ ΕἼΟΥ]. ΧΙΠῚ 181 14 κακία (κακίᾳ 
Ῥθυρκιιβ) δὲ 5ίοθαθαβ: καὶ κακία 11 δὲ] δ᾽ δὴ 18 
μετατραπεὶς) μετὰ τούτους ΝΥ. Μα]ῖτη μετὰ τοῦτον 
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χυβερνῶσιν, ἑστίας δὲ πᾶσιν ἡμῖν καὶ οἴκου μέ- 
τεστι’ γελάσας οὖν ὁ Αἴσωπος “οὔκ, εἴγε τῶν πάν- 1ὔδ 

τῶν ἔφη “καὶ ᾿ἀνάχαρσιν ἀρυϑμεῖς" τούτῳ γὰρ οἶκος 
οὐκ ἔστιν, ἀλλὰ καὶ σεμνύνεται τῷ ἄοικος εἶναι, 

5 χρῆσϑαι δ᾽ ἁμάξῃ, καϑάπερ τὸν ἥλιον ἐν ἅρματι 
λέγουσι περιπολεῖν, ἄλλοτ᾽ ἄλλην ἐπινεμόμενον τοῦ 

οὐρανοῦ χώῤαν. καὶ ὃ ᾿ἀνάχαρσις “διὰ τοῦτό τοι 
εἶπεν “ἢ μόνος ἢ μάλιστα τῶν ϑεῶν ἐλεύϑερός ἐστι 
καὶ αὐτόνομος. καὶ κρατεῖ πάντων, κρατεῖται δ᾽ ὑπ᾽ 

τὸ οὐδενός, ἀλλὰ βασιλεύει καὶ ἡνιοχεῖ. πλὴν σέ γε 

τὸ ἅρμα λέληϑεν αὐτοῦ, ὡς ὑπερφυὲς κάλλει καὶ 
μεγέϑει ϑαυμάσιόν ἐστιν οὐ γὰρ ἂν παίζων ἐπὶ Β 

γέλωτι παρέβαλες ἐχεῖνο τοῖς ἡμετέροις. οἶκον δέ 

μον δοκεῖς. ὦ 4ἴσωπε, ταυτὶ τὰ πήλινα καὶ ξύλινα 
τὸ καὶ κεραμεᾶ στεγάσματα νομίζειν, ὥσπερ εἰ κοχλίαν 

ἡγοῖο τὸ χέλυφος, ἀλλὰ μὴ τὸ ξῷον. εἰκότως οὖν 
σοι γέλωτα παρέσχεν ὃ Σόλων, ὅτι τοῦ Κροίσου 

τὴν οἰχίαν κεκοσμημένην πολυτελῶς ϑεασάμενος οὐκ 

εὐθὺς ἀπεφήνατο τὸν κεχτημένον εὐδαιμόνως οἰκεῖν 

0 καὶ μακαρίως, ἅτε δὴ τῶν ἐν αὐτῷ μᾶλλον ἀγαϑῶν 

ἢ τῶν παρ᾽ αὐτῷ βουλόμενος γενέσϑαι ϑεατής" σὺ 
δ᾽ ἔοικας οὐδὲ τῆς σεαυτοῦ μνημονεύειν ἀλώπεκοο. 

ἐχείνη μὲν γὰρ εἰς ἀγῶνα ποικιλίας καταστᾶσα πρὸς 
τὴν πάρδαλιν ἠξίου τὰ ἐντὸς αὐτῆς καταμαϑεῖν τὸν 

85 δικαστήν, ποικιλωτέρα γὰρ ἐκεῖϑεν φανεῖσθαι" σὺ Ο 

δὲ τὰ τεχτόνων καὶ λιϑοξόων ἔργα περινοστεῖς, 
οἶκον ἡγούμενος οὐ τὰ ἐντὸς ἑκάστου καὶ οἰκεῖα, 

παῖδας καὶ γάμον καὶ φίλους καὶ ϑεράποντας, οἷς 

χἂν ἐν μυρμηκιᾷ τις ἢ νεοττιᾷ νοῦν ἔχουσι καὶ 
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σωφρονοῦσι κοινωνῇ τῶν ὑπόντων, χρηστὸν οἶχον 

οἰχεῖ καὶ μακάριον. ἐγὼ μὲν οὖν᾽ ἔφη ἱταῦτα καὶ 
πρὸς Δϊσωπον ἀποκρίνομαι καὶ Ζιοκλεῖ συμβάλλο- 

μαι τῶν δ᾽ ἄλλων ἕχαστος ἀποφαίνεσϑαι δικαιός 

ἐστι τὴν ἑαυτοῦ γνώμην. τοῦτον οὖν ἄριστον ὃ ὅ 
Σόλων εἶπεν αὑτῷ δοκεῖν οἶκον, ὅπου τὰ κτήματα 

Ὁ μήτε κτωμένοις ἀδικία μήτε φυλάττουσιν ἀπιστία 

μήτε δαπανῶσι μετάνοια πρόσεστιν. ὃ δὲ Βίας ἐν 
ὦ τοιοῦτός ἐστιν ὃ δεσπύτης δι᾿ αὑτὸν οἷος ἔξω διὰ 

τὸν νόμον. ὁ δὲ Θαλῆς ἐν ᾧ πλείστην ἄγειν τῷ ιτ9 
δεσπότῃ σχολὴν ἔξεστιν. ὃ δὲ Κλεόβουλος εἰ πλεί- 
ονας ἔχοι τῶν φοβουμένων αὐτὸν τοὺς φιλοῦντας ὃ 

δεσπότης. ὃ δὲ Πιττακὸς εἶπεν ᾿ὡὼς ἄριστος οἶκός 

ἐστιν ὁ τῶν περισσῶν μηδενὸς δεόμενος καὶ τῶν 

ἀναγκαίων μηδενὸς ἐνδεόμενος.. ὁ δὲ Χίλων ἔφη τ 

δεῖν μάλιστα βασιλευομένῃ πόλει προσεοικέναι τὸν 

οἶκον. εἶτα προσεπεῖπεν ὅτι καὶ “υκοῦργος πρὸς 
τὸν χελεύοντα δημοχρατίαν ἐν τῇ πόλει καταστῆ- 

Ἑ σαι Ἱπρῶτος᾽ ἔφη ἱποίησον ἕν τῇ οἰχίᾳ σου δημο- 

χρατίαν.᾽ἢ 20 

18. ᾿Επεὶ δὲ καὶ οὗτος ἔσχεν ὃ λόγος τέλος, ἡ 
μὲν Εὔμητις ἐξῆλϑε μετὰ τῆς Μελίσσης. τοῦ δὲ 
Περιάνδρου τῷ Χίλωνι προπιόντος εὐμεγέϑη κύλικα, 

τῷ δὲ Βίαντι τοῦ Χίλωνος. ΄άρδαλος ἐπαναστὰς καὶ 
προσαγορεύσας τὸν Αϊἴσωπον “σὺ δ᾽ οὐκ ἄν᾽ ἔφη 55 
“διαπέωψαιο δεῦρο τὸ ποτήριον πρὸς ἡμᾶς. δρῶν 

τούτους ὥσπερ τὴν Βαϑυκλέους κύλικα διαπεμπο- 

ὅ τοῦτον --- - εἶπεν ϑίοθαθιβ ΕἼΟΥ1]. ΤΙΧΧΧ 14: οὕτως ὃ 
σόλων ἄριστον 14 μηδενὸς δεόμενος ϑίοθδθιιΒ 
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μένους ἀλλήλοις, ἑτέρῳ δὲ μὴ μεταδιδόντας:᾽ καὶ ὃ 
““ἴσωπος ᾿ ἀλλ᾽ οὐ δεῖ τοῦτ᾽ ᾿ ἔφη ᾿τὸ ποτήριον δημο- Ἐ' 
τικὸν εἶναι" Σόλωνι γὰρ ἔκπαλαι παράκειται μόνῳ.᾽ 

τὸν οὖν Μνησίφιλον προσαγορεύσας ὃ Πιττακὸς 
ἠρώτησε τί οὐ πίνει Σόλων ἀλλὰ καταμαρτυρεῖ τῶν 

ποιημάτων ἐν οἷς γέγραφεν 

“ἔργα δὲ Κυπρογενοῦς νῦν μοι φίλα καὶ Ζιονύσου 

καὶ Μουσέων. ἃ τίϑησ᾽ ἀνδράσιν εὐφροσύνας. 

ὑποφϑάσας δ᾽ ᾿άνάχαρσις “σὲ γάρ. ὦ Πιττακέ, καὶ 
τὸν σὺν ἐχεῖνον τὸν χαλεπὸν φοβεῖται νόμον, ἐν ᾧ 
γέγραφας ᾽Εάν τις ὁτιοῦν μεϑύων ἁμάρτῃ. διπλασίαν 
ἢ τῷ νήφοντι τὴν ζημίαν εἶναι. καὶ ὁ Πιττακός 
“σὺ δέ γ᾽ εἶπεν “οὕτως ἐξύβρισας εἰς τὸν νόμον, 

ὥστε πέρυσι παρὰ λίβυτ᾽ ἀδελφῷ μεϑυσϑεὶς ἄϑλον 156 
αἰτεῖν καὶ στέφανον. “τί δ᾽ οὐκ ἔμελλον᾽ ἔφη ὃ 
᾿ἀνάχαρσις 'τῷ πλεῖστον πιόντι προκειμένων ἄϑλων 

πρῶτος μεϑυσϑεὶς ἀπαιτεῖν τὸ νικητήριον; ἢ διδά- 
ξατέ μ᾽ ὑμεῖς, τί τέλος ἐστὶ τοῦ πολὺν πιεῖν ἄκρα- 

τον ἣ τὸ μεϑυσϑῆναι.. τοῦ δὲ Πιττακοῦ γελάσαν- 

τος ὃ Αϊσωπος λόγον εἶπε τοιοῦτον: “λύκος ἰδὼν 

ποιμένας ἐσθίοντας ἐν σχηνῇ πρόβατον ἐγγὺς προσ- 

ελϑών “ἡλίκος ἂν ἦν᾽ ἔφη ᾿ϑόρυβος ὑμῖν, εἰ ἐγὼ 
τοῦτ᾽ ἐποίουν. καὶ ὁ Χίλων “ὀρϑῶς᾽ ἔφη "ΔΑ ἴσω- 
πος ἠμύνατο. μικρὸν ἔμπροσϑεν ἐπιστομισϑεὶς ὑφ᾽ 

ἡμῶν, εἶτα νῦν ὁρῶν ἑτέρους τὸν Μνησιφίλου λόγον 
ὑφηρπακότας" Μνησίφιλος γὰρ ἠτήϑη τὴν ὑπὲρ Σό- 

ῷ οὐ δεῖ Μεανιριιβ: οὐδὲ 7 ΒοΙΡΚ, 2 Ῥ. 0 14 
παρὰ 4Διβουτάδῃ “ελῳφῷ ΜαανΙρῖτ5 
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λωνος ἀπόκρισιν. “καὶ λέγω᾽ ὁ Μνησίφιλος εἶπεν 
Β εἰδὼς ὅτι Σόλωνι δοκεῖ πάσης τέχνης καὶ δυνάμεως 
ἀνθρωπίνης τὲ καὶ ϑείας ἔργον εἶναι τὸ γιγνόμενον 

μᾶλλον ἢ δι᾿ οὗ γίγνεται, καὶ τὸ τέλος ἢ τὰ πρὸς 
τὸ τέλος. ὑφάντης τε γὰρ ἂν οἶμαι χλαμύδα ποιή- 
δαιτο μᾶλλον ἔργον αὑτοῦ καὶ ἱμάτιον ἢ κανόνων 

διάϑεσιν καὶ ἀνέγερσιν ἀγνύϑων, χαλκεύς τε κόλ- 
λησιν σιδήρου καὶ στόμωσιν πελέκεως μᾶλλον ἤ τι 

τῶν ἕνεχα τούτου γιγνομένων ἀναγκαίων, οἷον ἀν- 

ϑράκων ἐκζωπύρησιν ἢ λατύπης παρασχευήν. ἔτι δὲ 

μᾶλλον ἀρχιτέχτων μέμψαιτ᾽ ἂν ἡμᾶς ἔργον αὐτοῦ 

μὴ ναῦν μηδ᾽ οἰκίαν ἀποφαίνοντας. ἀλλὰ τρυπῆσαι 
Ο ξύλα καὶ φυρᾶσαι πηλόν" αἵ δὲ Μοῦσαι καὶ παντά- 

πασιν. εἰ νομίξοιμεν αὐτῶν ἔργον εἶναι χυϑάραν 

χαὶ αὐλούς. ἀλλὰ μὴ τὸ παιδεύειν τὰ ἤϑη καὶ παρη- 
γορεῖν τὰ πάϑη τῶν χρωμένων μέλεσι καὶ ἅρμο- 
νίαις. οὐκοῦν οὐδὲ τῆς ᾿φροδίτης ἔργον ἐστὶ 

συνουσία καὶ μῖξις. οὐδὲ τοῦ Διονύσου μέϑη καὶ 
οἶνος. ἀλλ᾽ ἣν ἐμποιοῦσι διὰ τούτων φιλοφροσύνην 
καὶ πόϑον καὶ ὁμιλίαν ἡμῖν καὶ συνήϑειαν πρὸς 
ἀλλήλους" ταῦτα γὰρ ἔργα ϑεῖα καλεῖ Σόλων, καὶ 

ταῦτά φησιν ἀγαπᾶν καὶ διώκειν μάλιστα πρεσβύτης 
γενόμενος. ἔστι δὲ τῆς μὲν πρὸς γυναῖκας ἀνδρῶν 

ὁμοφροσύνης καὶ φιλίας δημιουργὸς ἡ ᾿Δφροδίέτη, 
τοῖς σώμασιν ὕφ᾽ ἡδονῆς ἅμα συμμιγνύουσα καὶ 

συντήκουσα τὰς ψυχάς" τοῖς δὲ πολλοῖς καὶ μὴ πάνυ 

συνήϑεσι μηδ᾽ ἄγαν γνωρίμοις ὁ Ζηόνυσος ὥσπερ 

ἐν πυρὶ τῷ οἴνῳ μαλάσσων τὰ ἤϑη καὶ ἀνυγραίνων 

1 λέγω Ὗ: λέγων ὅ ποιήσαιτο Ἰάθτη: ποιήσαι 
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ἀρχήν τινα συγκράδσεως πρὸς ἀλλήλους καὶ φιλίας 

ἐνδίδωσιν. ὅταν δὲ τοιοῦτοι συνέλθωσιν ἄνδρες, 

οἵους ὃ Περίανδρος ὑμᾶς παρακέκληκεν, οὐδὲν ἔρ- 
γον ἐστὶν οἶμαι κύλικος οὐδ᾽ οἰνοχόης, ἀλλ᾽ αἵ 
Μοῦσαι καϑάπερ κρατῆρα νηφάλιον ἐν μέσῳ προ- 
θέμεναι τὸν λόγον, ᾧ πλεῖστον ἡδονῆς ἅμα καὶ παι- 
διᾶς καὶ σπουδῆς ἔνεστιν, ἐγείρουσι τούτῳ καὶ κα- 

τάρδουσι καὶ διαχέουσι τὴν φιλοφροσύνην, ἐῶσαι 

τὰ πολλὰ τὴν οἰνοχόην ἀτρέμα κεῖσθαι “κρητῆρος Εὶ 

ὕπερϑεν᾽, ὕπερ ἀπηγόρευσεν ᾿Ησίοδος ἐν τοῖς πίνειν 

μᾶλλον ἢ διαλέγεσϑαι δυναμένοις. ἐπεὶ τάς γε προ- 
πόσεις αὐτάς᾽ ἔφη ᾿πυνϑάνομαι λέγειν τοῖς παλαιοῖς 

ἐνδεῖν, ᾿δαιτρόν᾽, ὡς Ὅμηρος ἔφη. καὶ μετρητὸν 
ἑχάστου πίνοντος. εἶϑ᾽ ὥσπερ αἴας μερίδος μετα- 
διδόντος τῷ πλησίον. εἰπόντος δὲ ταῦτα τοῦ Μνη- 

σιφίλου Χερσίας ὁ ποιητής (ἀφεῖτο γὰρ ἤδη τῆς 

αἰτίας καὶ διήλλακτο τῷ Περιάνδρῳ νεωστί, Χίλω- 

νος δεηϑέντος) “ἄρ᾽ οὖν᾽ ἔφη ᾿ καὶ τοῖς ϑεοῖς ὃ Ζεύς, 

ὥσπερ τοῖς ἀριστεῦσιν ὁ ̓ Ζγαμέμνων, μετρητὸν ἐνέ- 
χει τὸ ποτόν, ὅτε προύπινον ἀλλήλοις ἑστιώμενοι 

παρ᾽ αὐτῷ; καὶ ὁ Κλεόδωρος σὺ δ᾽ ὦ Χερσία᾽ 
εἶπεν. ᾿εἰ τὴν ἀμβροσίαν τῷ 4]ιὶ πελειάδες τινὲς 
κομίζουσιν, ὡς ὑμεῖς λέγετε, τὰς Πλαγκτὰς ὑπερ- 

πετόμεναι χαλεπῶς καὶ μόλις. οὐ νομίξεις καὶ τὸ 
νέκταρ αὐτῷ δυσπόριστον εἶναι καὶ σπάνιον, ὥστε δ 

φείδεσϑαι καὶ παρέχειν ἑκάστῳ τεταμιευμένον :᾽ 

9 κρητῆρος Ἡ: κρατῆρος 10 Ἡσίοδος) ΟἿ 742 
11 γε Η: τὲ 18 ἐνδεῖν, δαιτρόν 50Υ1ρ81: ἔνδεινον 
Ὅμηρος] 4 202 14 αἴας] λείας Ἡδαρύϊα8 
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14. “Ἴσως᾽ εἶπεν ὃ Χερσίας" "ἀλλ᾽ ἐπεὶ πάλιν 
περὶ οἰκονομίας λόγος γέγονε, τίς ἂν ὑμῶν φράσειεν 

ἡμῖν τὸ ἀπολειπόμενον; ἀπολείπεται δ᾽ οἶμαι κτή- 
σεώς τι λαβεῖν μέτρον αὐτάρχους καὶ ἱκανῆς ἐσο- 

μένης. καὶ ὁ Κλεόβουλος “ἀλλὰ τοῖς μὲν σοφοῖς" 
ἔφη ᾿ μέτρον ὁ νόμος δέδωκε. πρὸς δὲ τοὺς φαύλους 

ἐρῶ λόγον τῆς ἐμῆς ϑυγατρὸς ὃν πρὸς τὸν ἀδελφὸν 

εἶπεν. ἔφη γὰρ τὴν Σελήνην δεῖσθαι τῆς ἑαυτῆς 
(ητρὸς ὅπως αὐτῇ χιτώνιον ὑφήνῃ σύμμετρον" τὴν 

δ᾽ εἰπεῖν “καὶ πῶς σύμμετρον ὑφήνω; νῦν μὲν γὰρ 
ὁρῶ σε πανσέληνον, αὖϑις δὲ μηνοειδῆ, τοτὲ δ᾽ ἀμ- 
φίκυρτον᾽. οὕτω δή. ὦ φίλε Χερσία, καὶ πρὸς ἄν- 

ϑρῶπον ἀνόητον χαὶ φαῦλον οὐδέν ἐστι μέτρον 
οὐσίας" ἄλλοτε γὰρ ἄλλος ἐστὶ ταῖς χρείαις διὰ τὰς 

ἐπιϑυμίας καὶ τὰς τύχας. ὥσπερ ὃ 4ἰσώπειος κύων. 
ὃν οὑτοσί φησιν ἐν τῷ χειμῶνι συστρεφόμενον καὶ 

συσπειρώμενον διὰ τὸ ῥιγοῦν οἰκίαν ποιεῖν διανο- 

εἴσϑαι. ϑέρους δ᾽ αὖ πάλιν ἐκτεταμένον καϑεύδοντα 

φαίνεσϑαι μέγαν ἑαυτῷ καὶ μήτ᾽ ἀναγκαῖον ἡγεῖσθαι 

μήτε μικρὸν ἔργον οἰχίαν περιβαλέσϑαι τοσαύτην. 

ἦ γὰρ οὐχ ὁρᾷς᾽ εἶπεν “ὦ Χερσία, καὶ τοὺς μικροὺς 
νῦν μὲν εἰς μικρὰ κομιδῇ συστέλλοντας ἑαυτοὺς ὡς 

στρογγύλως χαὶ “ακωνιχῶς βιωσομένους, νῦν δέ, 

εἰ μὴ τὰ πάντων ἔχουσιν ἰδιωτῶν ἅμα καὶ βασι- 

λέων, ὑπ᾽ ἐνδείας ἀπολεῖσθαι νομίξοντας:᾽ ὡς οὖν 

ὁ Χερσίας ἀπεσιώπησεν. ὑπολαβὼν ὃ Κλεόδωρος 

“ἀλλὰ καὶ τοὺς σοφούς εἶπεν ᾿ὑμᾶς δρῶμεν ἀνίσοις 
μέτροις τὰς χτήσεις νενεμημένας πρὸς ἀλλήλους 

2 περὶ Ὗ 16 Αἰσώπειος Ξοτῖρβὶ: αἰσώπιος 
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ἔχοντας. καὶ ὃ Κλεόβουλος “ὃ γάρ τοι νόμος᾽ εἶπεν 
“ὦ βέλτιστε ἀνδρῶν, ὡς ὑφάντης ἑκάστῳ τὸ πρέπον 
ἰν “- Ἁ " , Ἁ " ς τ: ΄, ἡμῶν καὶ τὸ μέτριον καὶ τὸ ἁρμόττον ἀποδίδωσι. 

δ ἤ ΄ “"ἭἬ ’ Ν καὶ σὺ καϑάπερ τῷ νόμῳ τῷ λόγῳ τρέφων καὶ διαι- 
“--- , 6 ἿᾺ 

δ τῶν καὶ φαρμακεύων τοὺς κάμνοντας οὐκ ἴσον ξκά- 

στῳ. τὸ δὲ προσῆκον ἀπονέμεις ἅπασιν. ὑπολαβὼν 
΄ 

δ᾽ ὁ Ζρδαλος ᾿ ἀρ’ οὖν᾽ ἔφη “καὶ τὸν ἑταῖρον ὑμῶν 
Σόλωνος δὲ ξένον ᾿Επιμενίδην νόμος τις ἀπέχεσϑαι 

τῶν ἄλλων σιτίων κελεύει. τῆς δ᾽ ἀλίμου δυνάμεως 

το ἣν αὐτὸς συντίϑησι μικρὸν εἰς τὸ στόμα λαμβά- 
γνοντα διημερεύειν ἀνάριστον καὶ ἄδειπνον: ἐπι- 
στήσαντος δὲ τοῦ λόγου τὸ συμπόσιον ὁ μὲν Θαλῆς 

ἐπισκώπτων εὖ φρονεῖν ἔφη τὸν ᾿Επιμενίδην ὅτι μὴ 
βούλεται πράγματα ἔχειν ἀλῶν τὰ σιτία καὶ πέττων 
Ο » 7 ΄ Ἁ γι 5.9 5 δε ὦ 1. ἑαυτῷ, καϑάπερ Πιττακός. ἐγὼ γάρ᾽ εἶπε “τῆς 
ξένης ἤκουον ἀδούσης πρὸς τὴν μύλην, ἐν ᾿Ερέσῳ 1,6. Ἵ| ι "5 τοῦθ ΤῊ ἸΓΌΛΙ Ἢ: ἀπο 
γενόμενος. 

“ἄλει μύλα ἄλει" 

καὶ γὰρ Πιττακὸς ἄλει 
80 μεγάλας Μυτιλάνας βασιλεύων." 

ὃ δὲ Σόλων ἔφη ϑαυμάξζξειν τὸν ἄρδαλον εἰ τὸν 
νόμον οὐκ ἀνέγνωχε τῆς διαίτης τοῦ ἀνδρὸς ἐν τοῖς 
ἔπεσι τοῖς ᾿Ησιόδου γεγραμμένον" ἐκεῖνος γάρ ἐστιν 
ἐν ὃ πρῶτος ᾿Βπιμενίδῃ σπέρματα τῆς τροφῆς ταύτης 

ο" παρασχὼν καὶ ὃ ζητεῖν διδάξας 

4 τῷ Β011081: τῷῇ[ 18 Βευρκ. 8 Ρ. 6018 20 Πὲυτιλάνας 
ΒΟΥΡΒΙ: μιτυλάνας 28 Ἡσιόδου] Ο) 41 25 ὁ ζητεῖν 
ΒΟΥΙΡΒΙ: ζητεῖν ὃ 

ῬΙαίατομὶ Μονδ]ῖ8. ὙΟ]. 1. 2: 
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Ε ὅσον ἐν μαλάχῃ τε καὶ ἀσφοδέλῳ μέγ᾽ ὄνειαρ᾽. 

“οἴει γάρ᾽ ὃ Περίανδρος εἶπε ἱτὸν ἩΗσίοδον ἐννοῆ- 

σαί τι τοιοῦτον. οὐκ ἐπαινέτην ὄντα φειδοῦς ἀεὶ καὶ 
πρὸς τὰ λιτότατα τῶν ὄψων ὡς ἥδιστα παρακαλεῖν 

ἡμᾶς; ἀγαϑὴ μὲν γὰρ ἡ μαλάχη βρωϑῆναι, γλυκὺς 5 

δ᾽ ὁ ἀνϑέρικος᾽ τὰ δ᾽ ἄλιμα ταῦτα καὶ ἄδιψα φάρ- 
μακα μᾶλλον ἢ σιτία πυνθάνομαι. καὶ μέλι καὶ τυρόν 

τινα βαρβαρικὸν δέχεσθαι καὶ σπέρματα πάμπολλα 

τῶν οὐκ εὐπορίστων. πῶς οὖν οὐκ ἂν τῷ ᾿Ησιόδῳ 

τὸ πηδάλιον μὲν ὑπὲρ καπνοῦ χείμενον 10 

“ἔργα βοῶν δ᾽ ἀπόλοιτο καὶ ἡμιόνων ταλαεργῶν΄, 

εἰ τοσαύτης δεήσει παρασκευῆς; ϑαυμάξω δέ σου ἢ: 

Ιδϑτὸν ξένον ὦ Σόλων εἰ Ζηλίοις ἔναγχος ποιησάμενο χος μενος 

τὸν μέγαν καϑαρμὸν οὐχ ἱστόρησε παρ᾽ αὐτοῖς εἰ 7 ξ 

τὸ ἱερὸν κομιζόμενα τῆς πρώτης ὑπομνήματα τρο- 18 ΐ ͵ 

ῆς χαὶ δείγματα μετ᾽ ἄλλων εὐτελῶν καὶ αὐτοφυῶν Ι φ 
μαλάχην καὶ ἀνϑέρικον. ὧν εἰκός ἐστι καὶ τὸν ᾿Ησίο- ἣ χ 9 

δον προξενεῖν ἡμῖν τὴν λιτότητα καὶ τὴν ἀφέλειαν. Ί φ 

“οὐ ταῦτ᾽ ̓  ἔφη ᾿μόνον᾽ ὁ ᾿Δἀνάχαρσις “ἀλλὰ καὶ 
πρὸς ὑγίειαν ἐν τοῖς μάλιστα τῶν λαχάνων ἑκάτερον 520 7 

ἐπαινεῖται. καὶ ὁ Κλεόδωρος ᾿ ὀρθῶς" ἔφη “λέγεις. 7γεις 

ἰατρικὸς γὰρ Ἡσίοδος ὧν δῆλός ἐστιν οὐκ ἀμελῶς 
Β οὐδ᾽ ἀπείρως περὶ διαίτης καὶ χράσεως οἴνου καὶ 

ἀρετῆς ὕδατος καὶ λουτροῦ καὶ γυναικῶν διαλεγό- 
ενος καὶ συνουσίας καιροῦ καὶ βρεφῶν καϑίσεως. 35 ξ ς 

9. ἂν ΡβυρκίαΒ: ν΄ Ἡσιόδῳ ΟὉ 46 10 μὲν Η 
οχ 1.1]. 12 δεήσειε 1461 22 ὧν Ὗ: ὡς 26 καϑέ. 
σεως} Ηοβιοᾶ. ΟὉ 1680 
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ἀλλ᾽ Ἡσιόδου μὲν ἐμοὶ δοχεῖ δικαιότερον 4ἴσωπος 
αὑτὸν ἀποφαίνειν μαϑητὴν ἢ ᾿Επιμενίδης᾽ τούτῳ 

γὰρ ἀρχὴν τῆς καλῆς ταύτης καὶ ποικίλης καὶ πολυ- 

γλώσσου σοφίας ὃ πρὸς τὴν ἀηδόνα λόγος τοῦ 

ἱέρακος παρέσχηκεν. ἐγὼ δ᾽ ἂν ἡδέως ἀκούσαιμι οι 

Σόλωνος" εἰχὸς γὰρ αὐτὸν πεπύσϑαι. πολὺν χρόνον 

᾿ϑήνησιν ᾿Επιμενίδῃ συγγενόμενον. ὅ τι δὴ παϑὼν 

ἢ σοφιζόμενος ἐπὶ τοιαύτην ἦλϑε δίαιταν." 
15. Καὶ ὃ Σόλων ἔφη τί δὲ τοῦτ᾽ ἐκεῖνον 

ἐρωτᾶν ἔδει; δῆλον γὰρ ἦν ὅτι τοῦ μεγίστου τῶν Ο 

ἀγαϑῶν καὶ κρατίστου δεύτερόν ἐστι τὸ δεῖσθαι 

τροφῆς βραχυτάτης. ἢ τὸ μέγιστον οὐ δοχεῖ σοι τὸ 

μηδ᾽ ὅλως τροφῆς δεῖσθαι: “οὐδαμῶς᾽ ὁ Κλεόδωρος 

1 φ 

“ἔμοιγ᾽ εἶπεν, “εἰ δεῖ τὸ φαινόμενον εἰπεῖν. καὶ 

μάλιστα παρακειμένης τραπέζης. ἣν ἀναιροῦσιν αἰρο- 
μένης τροφῆς φιλίων ϑεῶν βωμὸν οὖσαν καὶ ξενίων. 

ὡς δὲ Θαλῆς λέγει τῆς γῆς ἀναιρεϑείσης σύγχυσιν 

τὸν ὅλον ἕξειν κόσμον, οὕτως οἴκου διάλυσις ἡ 

1 σι 

τροφῆς ἀναίρεσίς ἐστι" συναναιρεῖται γὰρ αὐτῇ πῦρ 
0 ἑστιοῦχον ἑστία κρατῆρες ὑποδοχαὶ ξενισμοί, φιλαν-. 

ϑροωπότατα καὶ πρῶτα κοινωνήματα πρὸς ἀλλήλους, 
μᾶλλον δὲ σύμπας ὃ βίος. εἴ γε διαγωγή τίς ἐστιν Ὁ 

ἀνθρώπου πράξεων ἔχουσα διέξοδον, ὧν ἡ τῆς τρο- 
φῆς χρεία καὶ παρασκευὴ τὰς πλείστας παρακαλεῖ. 

δεινὸν μὲν οὖν, ὦ ἑταῖρε, καὶ τὸ γεωργίας αὐτῇ" 
διολλυμένη γὰρ αὖϑις ἀπολείπει γῆν ἡμῖν ἄμορφον 

καὶ ἀκάϑαρτον, ὕλης ἀκάρπου καὶ ῥευμάτων πλημ- 

2 Θι 

1 Ἡσιόδου] ΟὉ 208 12 σοι ΔΙῚ 18 ἡ τροφῆς 
ἀναίρεσις ΒΌΡΡΙΘΥΙ 22 εἴ γε ΧΥ]ΔΠαΘΥ: εἴ τὲ 

955 
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μελῶς φερομένων ὑπ᾽ ἀργίας ἀνάπλεων. συναπόλ- 
λυσι δὲ καὶ τέχνας πάσας καὶ ἐργασίας, ὧν ἔξαρχός 

ἐστι καὶ παρέχει βάσιν πάσαις χαὶ ὕλην, καὶ τὸ 
Ἐ μηδέν εἰσι. ταύτης ἐκποδὼν γενομένης. καταλύονται 

δὲ καὶ τιμαὶ ϑεῶν, ᾿Ηλίῳ μὲν μικράν, ἔτι δ᾽ ἐλάττω ὃ 
Σελήνῃ χάριν αὐγῆς μόνον καὶ ἀλέας ἀνθρώπων 

ἐχόντων. ὀμβρίῳ δὲ 4ιὶ καὶ προηροσίᾳ Ζήμητρι 
καὶ φυταλμίῳ Ποσειδῶνι ποῦ βωμὸς ἔσται. ποῦ δὲ 
ϑυσία; πῶς δὲ χαριδότης ὃ Διόνυσος, εἰ δεησόμεϑα 

μηδενὸς ὧν δίδωσι; τί δὲ ϑύσομεν ἢ σπείσομεν. τ0 
τίνος δ᾽ ἀπαρξόμεϑα; πάντα γὰρ ταῦτα τῶν μεγί- 

στων ἀνατροπὴν καὶ σύγχυσιν ἔχει πραγμάτων. ἣἧδο- 

νῆς δὲ πάσης μὲν περιέχεσϑαι καὶ πάντως ἀλόγιστόν 
ἐστι, πᾶσαν δὲ φεύγειν καὶ πάντως ἀναίσϑητον. 
τὴν μὲν οὖν ψυχὴν ἑτέραις τισὶν ἡδοναῖς χρῆσϑαι 15 

Ἐ χρείττοσιν ὑπαρχέτω. τῷ δὲ σώματι λαβεῖν ἡδονὴν 
τῆς ἀπὸ τοῦ τρέφεσϑαι δικαιοτέραν οὐκ ἔστιν, ὅπερ 
οὐδένα λέληϑεν ἀνθρώπων" ταύτην γὰρ ἐν μέσῳ 
ϑέμενοι κοινωνοῦσιν ἀλλήλοις δείπνων καὶ τραπέ- 
ἕξης, ἀφροδισίων ὃὲ νύχτα καὶ πολὺ προβάλλονται 30 

σκότος. ἡγούμενοι τὸ τούτων κοινωνεῖν ἀναίσχυντον 

εἶναι καὶ ϑηριῶδες. ὡς τὸ μὴ κοινωνεῖν ἐχείνης." 

ὑπολαβὼν οὖν ἐγὼ τοῦ Κλεοδώρου διαλιπόντος 
“ἐχεῖνο δ᾽ οὐ λέγεις᾽ εἶπον. “ὅτι καὶ τὸν ὕπνον ἅμα 
τῇ τροφῇ συνεκβάλλομεν; ὕπνου δὲ μὴ ὄντος οὐδ᾽ 36 

1ὄθὄνειρός ἐστιν, ἀλλ᾽ οἴχεται τὸ πρεσβύτατον ἡμῖν 

μαντεῖον. ἔσται δὲ μονοειδὴς ὃ βίος καὶ τρόπον 

5 δὲ ΜοΖΙΤ δου μὲν Ἰάθτῃ: δὲ 8 ἔσται Ἐν: ἐστι 
11 ἔστιν Ἡ: ἔστιν εὑρεῖν 21 τὸ τούτων Ἐ-: ταύτης τὸ 



ΟΟΝΥΙΨΙΌΜ 989 

τινὰ μάτην τὸ σῶμα περικείδεται τῇ ψυχῆ᾽ τὰ πλεῖ- 
στα γὰρ αὐτοῦ καὶ κυριώτατα τῶν μερῶν ἐπὶ τὴν 

τροφὴν ὄργανα παρεσκεύασται, γλῶττα καὶ ὀδόντες 

καὶ στόμαχος καὶ ἧπαρ. ἀργὸν γὰρ οὐδέν ἐστιν 

5 οὐδὲ πρὸς ἄλλην συντεταγμένον χρείαν" ὥσϑ᾽ ὁ μὴ 
δεόμενος τροφῆς οὐδὲ σώματος δεῖται. τοῦτο δ᾽ 
αὐτὸν ἦν αὑτοῦ μὴ δεῖσϑαι" σὺν σώματι γὰρ ἡμῶν 

ἕκαστος. ἡμεῖς μὲν οὖν᾽ ἔφην ἐγώ “ταύτας τῇ 
γαστρὶ συμβολὰς εἰσφέρομεν" εἰ δὲ Σόλων ἤ τις 

τὸ ἄλλος τι κατηγορεῖ. ἀκουσόμεϑα.᾽ 

10. Πάνυ μὲν οὖν᾽ ἔφη ὁ Σόλων. “μὴ καὶ τῶν 
“Αἰγυπτίων ἀκριτώτεροι φανῶμεν. οἱ τὸν νεχρὸν 

ἀνατεμόντες ἔδειξαν τῷ ἡλίῳ. εἶτ᾽ αὐτὰ μὲν εἰς τὸν 
ποταμὸν κατέβαλον, τοῦ δ᾽ ἄλλου σώματος ὡς ἤδη 

τι καϑαροῦ γεγονότος ἐπιμέλονται. τῷ γὰρ ὄντι τοῦτ᾽ 

ἐστὶ τὸ μίασμα τῆς σαρκὸς ἡμῶν καὶ ὃ τάρταρος ὃ 

ἐν Διδου. δεινῶν τινῶν δευμάτων καὶ πνεύματος 

ὁμοῦ καὶ πυρὸς συμπεφυρμένου καὶ νεκρῶν περί- 

πλεῶς. ζῶν γὰρ οὐδεὶς ἀπ᾽’ οὐδενὸς τρέφεται ζῶν- 

50 τος. ἀλλὰ ϑανατοῦντες τὰ ἔμψυχα καὶ τὰ φυόμενα 
τῷ τρέφεσϑαι καὶ αὔξεσϑαι μετέχοντα τοῦ ξῆν ἀπολ- 
λύντες ἀδικοῦμεν. ἀπόλλυται γὰρ ἐξ οὗ πέφυκε 

τὸ μεταβάλλον εἰς ἄλλο, καὶ πᾶσαν φϑείρεται φϑο- 

ράν, ὅπως ἂν ϑατέρου τροφὴ γένοιτο. τὸ δ᾽ ἀπέχε- 

565 σϑαι σαρκῶν ἐδωδῆς. ὥσπερ Ὀρφέα τὸν παλαιὸν 

ἱστοροῦσι. σόφισμα μᾶλλον ἢ φυγὴ τῶν περὶ τὴν 

18 ἀνατεμόντες ΥἸΔΟΙΚΘ]Ιηϑ Πππ5: ἀνατέμνοντες εἶτ᾽ 
αὐτὰ] ἴονξ, εἶτα τὰ ἔντερα (νγ68] τὰ ἔγκατα) 19 οὐ- 
δεὶς ἢ 
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τροφὴν ἀδικημάτων ἐστί. φυγὴ δὲ μία καὶ καϑαρ- 
μὸς εἰς δικαιοσύνην τέλειος αὐτάρκη καὶ ἀπροσδεᾶ 

γενέσϑαι. ᾧ δ᾽ ἄνευ κακώσεως ἑτέρου τὴν αὑτοῦ 
σωτηρίαν ἀμήχανον ὁ ϑεὸς πεποίηκε, τούτῳ τὴν 

φύσιν ἀρχὴν ἀδικίας προστέϑεικεν. ἄρ᾽ οὖν οὐκ 
ἄξιον, ὦ φίλε, συνεκτεμεῖν ἀδικίᾳ κοιλίαν καὶ στό- 
μαχοὸν καὶ ἧπαρ. ἃ καλοῦ μὲν οὐδενὸς αἴσϑησιυν 
ἡμῖν οὐδ᾽ ὄρεξιν ἐνδίδωσι. σκεύεσι δὲ μαγειρικοῖς, 

οἷα χοπίδες καὶ λέβητες, τὰ δὲ μυλωϑρικοῖς καὶ 
χαμίνοις καὶ φρεωρύχοις καὶ μαχτηρίοις ἔοικεν; 

ἀτεχνῶς δὲ τῶν πολλῶν ἴδοι τις ἂν ὥσπερ ἐν μυ- 

λῶνι τῷ σώματι τὴν ψυχὴν ἐγκεκαλυμμένην ἀεὶ περὶ 

τὴν τῆς τροφῆς χρείαν κυχλοῦσαν, ὥσπερ ἀμέλει 

καὶ ἡμεῖς ἄρτι μὲν οὔϑ᾽ ἑωρῶμεν ἀλλήλους οὔτ᾽ 
ἠκούομεν, ἀλλ᾽ ἕκαστος ἐγκεχυφὼς ἐδούλευε τῇ περὶ 

τὴν τροφὴν χρείᾳ. νυνὶ δ᾽ ἐπαρϑεισῶν τῶν τρα- 
πεζῶν ἐλεύϑεροι γεγονότες ὡς δρᾷς. ἐστεφανωμένοι 

περὶ λόγους διατρίβομεν καὶ ἀλλήλοις σύνεσμεν καὶ 
σχολὴν ἄγομεν, εἰς τὸ μὴ δεῖσθαι τροφῆς ἐληλυϑό- 

τες. ἄρ᾽ οὖν, ἄνπερ ἡ νῦν οὖσα περὶ ἡμᾶς ἕξις 
ἄπαυστος διαμένῃ παρὰ πάντα τὸν βίον, οὐκ ἀεὶ 

σχολὴν ἕξομεν ἀλλήλοις συνεῖναι. μὴ δεδιότες πενίαν 
μηδ᾽ εἰδότες πλοῦτον; ὁ γὰρ τῶν περισσῶν ζῆλος 

εὐθὺς ἀκολουϑεῖ καὶ συνοικίζεται τῇ χρείᾳ τῶν 
ἀναγκαίων. ἀλλ᾽ οἴεται δεῖν τροφὴν εἶναι Κλεόδω- 

ρος, ὅπως τράπεξαι καὶ κρατῆρες ὦσι, καὶ Ζήμητρι 

2 τέλειος Ἐ: τελειοῖ 11 μυλῶνι ΒΟΥΡ81: μύλωνι 
18 τροφῆς Απιούαβ: ψυχῆς 26 καὶ “ήμητρι Ἡ: αὲ δή- 
μητρι 

ὅ “- 

Ὁ τῷ 
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καὶ Κόρῃ ϑύωμεν. ἕτερος δέ τις ἀξιούτω μάχας 

εἶναι καὶ πόλεμον, ἵνα καὶ τείχη καὶ νεωσοίκους καὶ 
ὁπλοϑήκας ἔχωμεν καὶ ϑύωμεν ἑκατομφόνια, καϑά- 

περ φασὶ νόμον εἶναι Μεσσηνίοις. ἄλλον δὲ πρὸς 
ὅ σὴν ὑγίειαν οἶμαι χαλεπαίνειν" δεινὸν γὰρ εἰ μηδὲε- 

νὸς νοσοῦντος οὐ στρωμνῆς ἔτι μαλακῆς ὄφελος οὐ 

κλίνης, οὐκ ᾿Δσκληπιῷ ϑύσομεν οὐκ ἀποτροπαίοις. 
ἰατρικὴ δὲ μετ᾽ ὀργάνων καὶ φαρμάκων ἀποκείσεται 
τοσούτων ἀκλεὴς καὶ ἀπόϑεστος. ἢ τί ταῦτ᾽ ἐκείνων 

10 διαφέρει; χαὶ γὰρ ἡ τροφὴ λιμοῦ φάρμακον προῦσ- 

ἄγεται. καὶ ϑεραπεύειν ἑαυτοὺς λέγονται πάντες οἵ 
τρεφόμενοι καὶ διαιτᾶν, οὐχ ὡς ἡδύ τι καὶ κεχαρι-160 

σμένον ἀλλ᾽ ὡς ἀναγκαῖον τοῦτο τῇ φύσει πράττον- 
τες. ἐπεὶ λύπας γε πλείονας ἔστιν ἀπὸ τῆς τροφῆς 

ι5 τῶν ἡδονῶν γιγνομένας καταριϑμῆσαι, μᾶλλον δ᾽ ἡ 

μὲν ἡδονὴ καὶ τόπον ἔχει βραχὺν ἐν τῷ σώματι καὶ 

χρόνον οὐ πολύν. ἡ δὲ περὶ τὴν διοίκησιν αὐτῆς 

ἀσχολία καὶ δυσχέρεια τί δεῖ λέγειν ὅσων αἰσχρῶν 
καὶ ὀδυνηρῶν ἡμᾶς ἐμπίπλησιν; οἶμαι γὰρ εἰς ταῦτα 

90 βλέψαντα τὸν Ὅμηρον ἀποδείξει κεχρῆσϑαι περὶ ϑεῶν 
τοῦ μὴ ἀποθνήσκειν τῷ μὴ τρέφεσϑαι 

“οὐ γὰρ σῖτον ἔδουσ᾽, οὐ πίνουσ᾽ αἴϑοπα οἶνον᾽ 
τοὔνεκ᾽ ἀναίμονές εἰσι καὶ ἀϑάνατοι καλέονται", 

ὡς μὴ μόνον τοῦ ζῆν ἀλλὰ καὶ τοῦ ἀποϑνήσκειν Β 
86 τὴν τροφὴν ἐφόδιον οὖσαν. ἐκ ταύτης γὰρ αἵ νόσοι 

1 ϑύωμεν Ἡ: ϑύων ἔτι 1 οὐλ} Ῥυϊὰ5 οὐδ᾽ 1΄6 1) 
9 ἀπόϑεστος ὟΥ : ἀπόϑετος 12 καὶ διαιτᾶν ὈΟΘΌΠΟΙαΒ: 
δίαιταν 14 γε ἢ: τε [19 ταῦτα ῬΗυρκιαβ: τοσαῦτα 22 
Ηοτηθν Εὶ 841 
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συντρεφόμεναι τοῖς σώμασιν οὐκ ἔλαττον ἐνδείας 

κακὸν ἔχουσι τὴν πλήρωσιν" πολλάκις δὲ καὶ μεῖζόν 

ἐστιν ἔργον τοῦ πορίσαι τροφὴν καὶ συναγαγεῖν τὸ 

καταναλῶσαι καὶ διαφορῆσαι πάλιν εἰς τὸ σῶμα 

παραγενομένην. ἀλλ᾽ ὥσπερ εἰ διαποροῖεν αἵ Ζία- ὅ 

ναΐδες τίνα βίον βιώσονται καὶ τί πράξουσιν ἀπαλ- 

λαγεῖσαι τῆς περὶ τὸν πίϑον λατρείας καὶ πληρώ- 

σεως. οὕτω διαποροῦμεν ἡμεῖς. εἰ γένοιτο παύσασϑαι 
Ο φοροῦντας εἰς τὴν σάρκα τὴν ἄτρυτον ἐκ γῆς ἅμα 

καὶ ϑαλάττης τοσαῦτα. τί πράξομεν ἀπειρίᾳ τῶν 10 

χαλῶν τὸν ἐπὶ τοῖς ἀναγκαίοις στέργοντες βίον. 

ὥσπερ οὖν οἱ δουλεύσαντες. ὅταν ἐλευϑερωθϑῶσιν. 

ἃ πάλαι τοῖς δεσπόταις ἔπραττον ὑπηρετοῦντες. ταῦτα 

πράττουσιν αὑτοῖς καὶ δι᾽ αὑτούς, οὕτως ἡ ψυχὴ 

νῦν μὲν τρέφει τὸ σῶμα πολλοῖς πόνοις καὶ ἀσχο- 1 
λίαις. εἰ δ᾽ ἀπαλλαγείη τῆς λατρείας. αὑτὴν δήπου- 

ὃεν ἐλευϑέραν γενομένην ϑρέψει καὶ βιώσεται. εἰς 

αὑτὴν ὁρῶσα καὶ τὴν ἀλήϑειαν. οὐδενὸς περισπῶντος 

οὐδ᾽ ἀπάγοντος. τὰ μὲν οὖν ῥηϑέντα περὶ τροφῆς. 
ὦ Νίκαρχε. ταῦτ᾽ ἦν. 30 

11. Ἔτι ὃδὲ τοῦ Σόλωνος λέγοντος εἰσῆλϑε 

Γόργος ὁ Περιάνδρου ἀδελφός" ἐτύγχανε γὰρ εἰς 

Ὁ Ταίναρον ἀπεσταλμένος ἔκ τινῶν χρησμῶν, τῷ 

Ποσειδῶνι ϑυσίαν καὶ ϑεωρίαν ἀπάγων. ἀσπασα- 

μένων δ᾽ αὐτὸν ἡμῶν καὶ τοῦ Περιάνδρου προσαγα- 35 

γομένου καὶ φιλήσαντος καϑίσας παρ᾽ αὐτὸν ἐπὶ τῆς 

χλίνης ἀπήγγειλεν ἄττα δὴ πρὸς μόνον ἐχεῖνον, ὃ 

δ᾽ ἠκροᾶτο. πολλὰ πάσχοντι πρὸς τὸν λόγον ὅμοιος 

234 γηϑ]1γὴ ἀπάξων 
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ὥν. τὰ μὲν γὰρ ἀχϑόμενος τὰ δ᾽ ἀγανακτῶν ἐφαί- 
νετο, πολλάκις δ᾽ ἀπιστῶν, εἶτα ϑαυμάξζων" τέλος 
δὲ γελάσας πρὸς ἡμᾶς ᾿ βούλομαι μέν᾽ ἔφη ἱπρὸς τὸ 
παρὸν φράσαι τὸ προσηγγελμένον" ὀκνῶ δ᾽ ἀκούσας 

5 Θάλεώ ποτ᾽ εἰπόντος ὅτι δεῖ τὰ μὲν εἰκότα λέγειν, Ἐὶ 

τὰ δ᾽ ἀμήχανα σιωπᾶν. ὑπολαβὼν οὖν ὃ Βίας 
“ἀλλὰ καὶ τοῦτ᾽ ἔφη ᾿Θάλεω τὸ σοφόν ἐστιν, ὅτι 

δεῖ τοῖς μὲν ἐχϑροῖς καὶ περὶ τῶν πιστῶν ἀπιστεῖν, 
τοῖς δὲ φίλοις καὶ τὰ ἄπιστα πιστεύειν, ἐχϑροὺς 

τὸ μέν, ἔγωγ᾽ ἡγοῦμαι, τοὺς πονηροὺς καὶ ἀνοήτους, 

φίλους δὲ τοὺς χρηστοὺς καὶ φρονίμους αὐτοῦ κα- 

λοῦντος. “οὐκοῦν᾽ ἔφη ᾿λεχτέον εἰς ἅπαντας. ὦ 

Γύργε, μᾶλλον δ᾽ ἀκτέον ἐπὶ τοὺς νέους τούτουξ 
διϑυράμβους ὑπερῳφϑεγγόμενον ὃν ἥκεις λόγον ἡμῖν 

ι6 κομίζων.ἢ , 
18. Ἔφη τοίνυν Γόργος ὅτι, τῆς ϑυσίας ἐφ’ 

ἡμέρας τρεῖς συντελεσϑείσης ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ τῇ τε- 
λευταίᾳ παννυχίδος οὔσης καὶ χορείας τινὸς καὶ Κ 

παιδιᾶς παρὰ τὸν αἰγιαλόν, ἡ μὲν σελήνη κατέλαμ- 

30 πὲν εἰς τὴν ϑάλατταν, οὐκ ὄντος δὲ πνεύματος ἀλλὰ 

νηνεμίας καὶ γαλήνης, πόρρωθεν ἀφεωρᾶτο φρίκη 

κατιοῦσα παρὰ τὴν ἄκραν, ἀφρόν τινα καὶ ψόφον 

ἄγουσα τῷ ῥοθίῳ περὶ αὐτὴν πολύν, ὥστε πάντας 

ἐπὶ τὸν τόπον οἷ προσβάλλειν ἔμελλε καταδραμεῖν 
86 ϑαυμάσαντας. πρὶν δ᾽ εἰχάσαι τὸ προσφερόμενον 

ὑπὸ τάχους. δελφῖνες ὥφϑησαν, οἵ μὲν ἀϑρόοι πέριξ 
χυχλοῦντες. οἱ δ᾽ ὑφηγούμενοι τοῦ αἰγιαλοῦ πρὸς 

τὸ λειότατον, ἄλλοι δ᾽ ἐξόπισϑεν, οἷον περιέποντες. 167 

24 προσβάλλειν ἔμελλε Ἀ: προσέμελλε 
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ἐν μέσῳ δ᾽ ἀνεῖχεν ὑπὲρ τῆς ϑαλάσσης ὄγκος ἀσα- 
φὴς καὶ ἄσημος ὀχουμένου σώματος, μέχρι οὗ 
συναγαγόντες εἰς ταὐτὸ καὶ συνεποκείλαντες ἐξέϑη- 

χαν ἐπὶ γῆν ἄνϑρωπον ἔμπνουν καὶ κινούμενον, 

αὐτοὶ δὲ πάλιν πρὸς τὴν ἄκραν ἀναφερόμενοι μᾶλ- 

λον ἢ πρότερον ἐξήλαντο, παίξοντες ὑφ᾽ ἡδονῆς 

τινος ὡς ἔοικε καὶ σκιρτῶντες. “ἡμῶν δ᾽ ὃ Γόργος 
ἔφη ἱπολλοὶ μὲν διαταραχϑέντες ἔφυγον ἀπὸ τῆς 

ϑαλάσσης. ὀλίγοι δὲ μετ᾽ ἐμοῦ ϑαρρήσαντες προσ- 
ελϑεῖν ἐγνώρισαν ᾿Δρίονα τὸν κιϑαρῳδόν, αὐτὸν 
τοὔνομα φϑεγγόμενον ἑαυτοῦ, καὶ τῇ στολῇ κατα- 

φανῆ γενόμενον" τὸν γὰρ ἐναγώνιον ἐτύγχανεν ἀμ- 
πεχόμενος κόσμον. ᾧ κιϑαρῳδῶν ἐχρῆτο. κομίσαντες 

οὖν ἐπὶ σκηνὴν αὐτόν, ὡς οὐδὲν εἶχε κακὸν ἀλλ᾽ ἢ 
διὰ τάχος καὶ ῥοῖζον ἐφαίνετο τῆς φορᾶς ἐκλελυμέ- 

νος καὶ κεκμηχώς. ἠκούσαμεν λόγον ἄπιστον ἅπασι 

πλὴν ἡμῶν τῶν ϑεασαμένων τὸ τέλος. ἔλεγε γὰρ 

᾿Δρίων ὡς πάλαι μὲν ἐγνωκὼς ἐκ τῆς ᾿Ιταλίας ἀπαί- 

ρειν, Περιάνδρου δὲ γράψαντος αὐτῷ προϑυμότερος 

γενόμενος ὁλκάδος Κορινϑίας παραφανείσης εὐϑὺς 

ἐπιβὰς ἀναχϑείη, μετρίῳ δὲ πνεύματι χρωμένων 

ἡμέρας τρεῖς αἴσϑοιτο τοὺς ναύτας ἐπιβουλεύοντας 

ἀνελεῖν αὐτόν, εἶτα καὶ παρὰ τοῦ κυβερνήτου πύ- 

ϑοιτο κρύφα μηνύσαντος ὡς τῇ νυκτὶ τοῦτο δρᾶν 

αὐτοῖς εἴη δεδογμένον. ἔρημος οὖν ὧν βοηϑείας 

καὶ ἀπορῶν ὁρμῇ τινι χρήσαιτο δαιμονίῳ τὸ μὲν 

σῶμα χοσμῆσαι καὶ λαβεῖν ἐντάφιον αὑτῷ τὸν ἐνα- 

8 συναγαγόντες ὟΥ : συνάγοντες 18 ἐχρῆτο Ἐ: ἐχρή- 
σατο 

οι 
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γώνιον ἔτι ξῶν κόσμον, ἐξᾷσαι δὲ τὸν βίον τελευτῶν 
καὶ μὴ γενέσϑαι κατὰ τοῦτο τῶν κύκνων ἀγεννέ- 

στερος. ἐσκευασμένος οὖν καὶ προειπὼν ὅτι προ- 
ϑυμία τις αὐτὸν ἔχοι τῶν νόμων διελϑεῖν τὸν Πυ- 

5 ϑικὸν ὑπὲρ σωτηρίας αὑτοῦ καὶ τῆς νεὼς καὶ τῶν 

ἐμπλεόντων, καταστὰς παρὰ τὸν τοῖχον ἐν πρύμνῃ Ὁ 

καί τινα ϑεῶν πελαγίων ἀνάκλησιν προαναχρουσά- 

μενος ἄδοι τὸν νόμον. καὶ ὅσον οὔπω μεσοῦντος 

αὐτοῦ καταδύοιτο μὲν ὁ ἥλιος εἰς τὴν ϑάλατταν., 

10 ἀναφαίνοιτο δ᾽ ἡ Πελοπόννησος. οὐκέτ᾽ οὖν τῶν 
ναυτῶν τὴν νύκτα περιμενόντων ἀλλὰ χωρούντων 

ἐπὶ τὸν φόνον, ἰδὼν ξίφη γεγυμνωμένα καὶ παρα- 

καλυπτόμενον ἤδη τὸν κυβερνήτην, ἀναδραμὼν ῥί- 

ψειὲν ἑαυτὸν ὡς δυνατὸν ἦν μάλιστα πόρρω τῆς 
μ᾿ σι ὁλκάδος. πρὶν δ᾽ ὅλον καταδῦναι τὸ σῶμα δελφί- 

νῶν ὑποδραμόντων ἀναφέροιτο, μεστὸς ὧν ἀπορίας 

καὶ ἀγωνίας καὶ ταραχῆς τὸ πρῶτον" ἐπεὶ δὲ ῥα- 

δτώνη τῆς ὀχήσεως ἦν, καὶ πολλοὺς ἑώρα ἀϑροιξο- 
μένους περὶ αὐτὸν εὐμενῶς καὶ διαδεχομένους ὡς Ἐὶ 

90 ἀναγκαῖον ἐν μέρει λειτούργημα καὶ προσῆκον πᾶσιν. 

ἡ δ᾽ ὁλκὰς ἀπολειφϑεῖσα πόρρω τοῦ τάχους αἴσϑη- 
σιν παρεῖχε, μήτε τοσοῦτον ἔφη δέους πρὸς ϑάνατον 

αὐτῷ μήτ᾽ ἐπιϑυμίας τοῦ ξῆν ὅσον φιλοτιμίας ἐγ- 

γενέσθαι πρὸς τὴν σωτηρίαν, ὡς ϑεοφιλὴς ἀνὴρ 
80 φανείη καὶ λάβοι περὶ ϑεῶν δόξαν βέβαιον. ἅμα 

: δὲ καϑορῶν τὸν οὐρανὸν ἀστέρων περίπλεων καὶ 
, τὴν σελήνην ἀνίσχουσαν εὐφεγγῆ καὶ καϑαράν, 

1 τὸν βίον Ἐν: τῷ βίῳ 11 ἀγωνίας Ἡ: ἀγνοίας 
2ὅ περὶ] παρὰ ἢ 
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Ε ἑστώσης δὲ πάντη τῆς ϑαλάσσης ἀκύμονος ὥσπερ 
τρίβον ἀνασχιζόμενον τῷ δρόμῳ. διανοεῖσϑαι πρὸς 

αὑτὸν ὡς οὐκ ἔστιν εἷς ὃ τῆς Δίκης ὀφϑαλμός, ἀλλὰ 

πᾶσι τούτοις ἐπισκοπεῖ κύκλῳ ὃ ϑεὸς τὰ πραττό- 
μενα περὶ γῆν τε καὶ θάλατταν. τούτοις δὲ δὴ τοῖς 

λογισμοῖς ἔφη τὸ κάμνον αὐτῷ καὶ βαρυνόμενον 

ἤδη τοῦ σώματος ἀναφέρεσϑαι, καὶ τέλος ἐπεὶ τῆς 
ἄκρας ἀπαντώσης ἀποτόμου καὶ ὑψηλῆς εὖ πὼς φυ- 

λαξάμενοι καὶ κάμψαντες ἐν χρῷ παρενήχοντο τῆς γῆς 
1602 ὥσπερ εἰς λιμένα σκάφος ἀσφαλῶς κατάγοντες. παν- τὸ 

τάπασιν αἰσϑέσϑαι ϑεοῦ κυβερνήσει γεγονέναι τὴν 

κομιδήν. ταῦϑ'᾽ ̓  ὁ Γόργος ἔφη ' τοῦ ᾿“ρίονος εἰπόν- 
τος ἠρόμην αὐτὸν ὅπου τὴν ναῦν οἴεται καταδχή- 

οι 

σειν. ὁ δὲ πάντως μὲν εἰς Κόρινϑον. πολὺ μέντοι 

χαϑυστερεῖν" αὐτὸν γὰρ ἑσπέρας ἐχπεσόντα πεντα- τ 

κοσίων οὐ μεῖον οἴεσϑαι σταδίων δρόμον κομισϑῆ- 

ναι. καὶ γαλήνην εὐθὺς κατασχεῖν. οὐ μὴν ἀλλ᾽ 

ἑαυτὸν ὁ Γόργος ἔφη πυϑόμενον τοῦ τε ναυκλήρου 

τοὔνομα καὶ τοῦ κυβερνήτου καὶ τῆς νεὼς τὸ παρά- 

σημον ἐχπέμωψαι πλοῖα καὶ στρατιώτας ἐπὶ τὰς κα- 30 
Β τάρσεις παραφυλάξοντας" τὸν δ᾽ ᾿“ρίονα μετ᾽ αὐτοῦ 

κομίζειν ἀποκεχρυμμένον, ὕπως μὴ προαισϑόμενοι 

τὴν σωτηρίαν διαφύγοιεν. ὄντως οὖν ἐοικέναι ϑείᾳ 

τύχῃ τὸ πρᾶγμα" παρεῖναι γὰρ αὐτοὺς ἅμα δεῦρο καὶ 

πυνϑάνεσϑαι τῆς νεὼς κεκρατημένης ὑπὸ τῶν στρα- 35 

τιωτῶν συνειλῆφϑαι τοὺς ἐμπόρους καὶ ναύτας. 

1 05} ΣῈ Εἶ 2 ἀνασχιξζομένην Τ᾽ ΘΌΠΘΥΒ 9. παρενή- 
χοντο Ὗ: γὰρ ἐνήχοντο 10 ἀσφαλῶς ἢ: ἀσφαλὲς 
Ῥοβὺ κατάγοντες Ἰδοῦπεθ βῖστια ἀϑαιῦ Η 
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19. Ὁ μὲν οὖν Περίανδρος ἐκέλευσεν εὐθὺς ἐξ- 
αναστάντα τὸν Γόργον εἰς φυλακὴν ἀποϑέσϑαι τοὺς 

ἄνδρας οἷ μηδεὶς αὐτοῖς πρόσεισι μηδὲ φράσει τὸν 
᾿Δρίονα σεσωσμένον" ὃ δ᾽ Αἴσωπος “ἀλλ᾽ ὑμεῖς" ἔφη 

6 ἱτοὺς ἐμοὺς χλευάξετε κολοιοὺς καὶ κόρακας εἰ δια- 

λέγονται" δελφῖνες δὲ τοιαῦτα νεανιεύονται; κἀγὼ 

πρὸς αὐτόν “ἄλλο τι λέγωμεν᾽ ἔφην ᾿ὦ 4ἴσωπε; 
τούτῳ δὲ τῷ λόγῳ πιστευομένῳ καὶ γραφομένῳ παρ᾽ 

ἡμῖν πλέον ἢ χίλι’ ἔτη διαγέγονεν ἀπὸ τῶν ᾿Ινοῦς 
10 χαὶ ᾿ἀϑάμαντος χρόνων. ὃ δὲ Σόλων ὑπολαβών 

“ἀλλὰ ταῦτα μέν, ὦ Διόκλεις. ἐγγὺς ϑεῶν ἔστω καὶ 
ὑπὲρ ἡμᾶς: ἀνθρώπινον δὲ καὶ πρὸς ἡμᾶς τὸ τοῦ 
“Ησιόδου πάϑος" ἀκήκοας γὰρ ἴσως τὸν λόγον. “οὐκ 

ἔγωγ᾽ εἶπον. “ἀλλὰ μὴν ἄξιον πυϑέσϑαι. Μιλη- 
τι σίου γάρ, ὡς ἔοικεν, ἀνδρός, ᾧ ξενίας ἐκοινώνει ὃ 

Ησίοδος καὶ διαίτης ἐν Ποκροῖς, τῇ τοῦ ξένου ϑυ- 

γατρὶ κρύφα συγγενομένου καὶ φωραϑέντος ὑποψίαν 

ἔσχεν ὡς γνοὺς ἀπ᾽ ἀρχῆς καὶ συνεπικρύψας τὸ ἀδί- 

κημα, μηδενὸς ὧν αἴτιος. ὀργῆς δὲ καιρῷ καὶ διαβο- 
0 λῆς περιπεσὼν ἀδίκως. ἀπέκτειναν γὰρ αὐτὸν οἵ τῆς 

παιδίσκης ἀδελφοὶ περὶ τὸ “οκρικὸν Νέμειον ἐνε- 
δρεύσαντες. καὶ μετ᾽ αὐτοῦ τὸν ἀκόλουϑον, ᾧ Τρωΐί- 
λος ἦν ὄνομα. τῶν δὲ σωμάτων εἰς τὴν ϑάλασσαν 
ὠσϑέντων τὸ μὲν τοῦ Τρωίλου, εἰς τὸν Ζάφνον πο- 

35 ταμὸν ἔξω φορούμενον. ἐπεσχέϑη περικλύστῳ χοιράδι 

μικρὸν ὑπὲρ τὴν ϑάλασσαν ἀνεχούσῃ᾽" καὶ μέχρι νῦν 

8 οἵ 50}1081: οὗ 9 ἀπὸ ἢ: καὶ ἀπὸ 14 εἶπον Ἐν: 
εἶπεν 19 ὀργῇ δ᾽ ἀκαίρῳ Ἡ 24 εἰς τὸν ΖΙάφνον ποτα- 
μὸν 46]. Η 
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Τρωίλος ἡ χοιρὰς καλεῖται" τοῦ δ᾽ Ησιόδου τὸν 
Ἑ νεχρὸν εὐθὺς ἀπὸ γῆς ὑπολαβοῦσα δελφίνων ἀγέλη 
πρὸς τὸ Ῥίον κατὰ τὴν Μολύχρειαν ἐκόμιζε. ἐτύγ- 

χανε δὲ Δοχροῖς ἡ τῶν 'Ῥίων καϑεστῶσα ϑυσία καὶ 
πανήγυρις, ἣν ἄγουσιν ἔτι νῦν ἐπιφανῶς περὶ τὸν ὅ 
τόπον ἐκεῖνον. ὡς δ᾽ ὥφϑη προσφερόμενον τὸ 
σῶμα. ϑαυμάσαντες ὡς εἰκὸς ἐπὶ τὴν ἀκτὴν κατέ- 
δραμον, καὶ γνωρίσαντες ἔτι πρόσφατον τὸν νεχρὸν 

ἅπαντα δεύτερα τοῦ ξητεῖν τὸν φόνον ἐποιοῦντο 

διὰ τὴν δόξαν τοῦ Ησιόδου. καὶ τοῦτο μὲν ταχέως 19 
ἔπραξαν, εὑρόντες τοὺς φονεῖς" αὐτούς τε γὰρ κατε- 

πόντισαν ζῶντας καὶ τὴν οἰκίαν κατέσκαψαν. ἐτάφη 

δ᾽ ὁ Ἡσίοδος πρὸς τῷ Νεμείῳ: τὸν δὲ τάφον οἵ 
πολλοὶ τῶν ξένων οὐκ ἴσασιν, ἀλλ᾽ ἀποκέκρυπται 

Ἐ ζητούμενος ὑπ’ Ὀρχομενίων. ὥς φασι. βουλομένων 1 
κατὰ χρησμὸν ἀνελέσϑαι τὰ λείψανα καὶ ϑάψαι 
παρ᾽ αὑτοῖς. εἴπερ οὖν οὕτως ἔχουσιν οἰκείως καὶ 

φιλανθρώπως πρὸς τοὺς ἀποθανόντας, ἔτι μᾶλλον 

εἰχός ἐστι τοῖς ζῶσι βοηϑεῖν, καὶ μάλιστα κηληϑέν- 
τας αὐλοῖς ἤ τισι μέλεσι. τουτὶ γὰρ ἤδη πάντες 30 

ἴσμεν. ὅτι μουσικῇ τὰ ξῷα ταῦτα χαίρει καὶ διώκει. 

χαὶ παρανήχεται τοῖς ἐλαυνομένοις πρὸς ὠδὴν καὶ 

αὐλὸν ἐν εὐδίᾳ χορείαις τερπόμενα. χαίρει δὲ καὶ 

1ρβνήξεσι παίδων καὶ κολύμβοις ἁμιλλᾶται. διὸ καὶ 
νόμος ἀδείας ἄγραφός ἐστιν αὐτοῖς" ϑηρᾷ γὰρ οὐδεὶς 38 
οὐδὲ λυμαίνεται. πλὴν ὅταν ἐν δικτύοις γενόμενοι 

8 κατὰ τὴν ΠΜολύκρειαν ΒΟΙΙΡΒΙ Οὕ]η ῬΩΙΠΠΘΙΟ: καὶ τὴν 
μολύκριαν 4 Ῥιείων Ἡ 22 τοῖς} πλοίοις ῬΗυρΈΤαΒ, 
5θα ἐλαυνομένοις ἢ. 1. ἔδσθ -- πλέουσι 28 χορείαις Ὗ: 
πορείαις 20 οὐδὲ Η: οὔτε 
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καχουργῶσι περὶ τὴν ἄγραν, πληγαῖς κολάξονται 

καϑάπερ παῖδες ἁμαρτάνοντες. μέμνημαι δὲ καὶ 
παρὰ “εσβίων ἀνδρῶν ἀκούσας σωτηρίαν τινὸς 
κόρης ὑπὸ δελφῖνος ἐκ ϑαλάττης γενέσθαι" ἀλλ᾽ 

ὃ ἐγὼ μὲν οὐκ ἀκριβῶ τἄλλα, ὃ δὲ Πιττακὸς ἐπεὶ 
γιγνώσκει, δίκαιός ἐστι περὶ τούτων διελϑεῖν.᾽ 

20. Ἔφη τοίνυν ὃ Πιττακὸς ἔνδοξον εἶναι καὶ 
μνημονευόμενον ὑπὸ πολλῶν τὸν λόγον. χρησμοῦ 

γὰρ γενομένου τοῖς οἰκίζουσι “έσβον. ὅταν ἕρματι 

1ὸ πλέοντες προστύχωσιν ὃ καλεῖται Μεσόγειον, τότ᾽ Β 

ἐνταῦϑα Ποσειδῶνι μὲν ταῦρον ᾿Αμφιτρίτῃ δὲ καὶ 
Νηρηίσι ζῶσαν καϑεῖναι παρϑένον" ὄντων οὖν ἀρ- 

χηγετῶν ἑπτὰ καὶ βασιλέων, ὀγδόου δὲ τοῦ ᾿Εχελάου ᾿ 

πυϑοχρήστου τῆς ἀποικίας ἡγεμόνος. οὗτος μὲν 
1ι ἠΐϑεος ἦν ἔτι, τῶν δ᾽ ἑπτὰ κληρουμένων, ὅσοις 

ἄγαμοι παῖδες ἦσαν, καταλαμβάνει ϑυγατέρα Σμιν- 

ϑέως ὁ κλῆρος. ἣν ἐσθῆτι καὶ χρυσῷ κοσμήσαντες 

ὡς ἐγένοντο κατὰ τὸν τόπον, ἔμελλον εὐξάμενοι 

καϑήσειν. ἔτυχε δέ τις ἐρῶν αὐτῆς τῶν συμπλεόν- 
20 τῶν. οὐκ ἀγεννὴς ὡς ἔοικε νεανίας. οὗ καὶ τοῦὔ- 

νομα διαμνημονεύουσιν Ἔναλον. οὗτος ἀμήχανόν Ο 

τινα τοῦ βοηϑεῖν τῇ παρϑένῳ προϑυμίαν ἐν τῷ 

τότε πάϑει λαβὼν παρὰ τὸν καιρὸν ὥρμησε καὶ 
περιπλακεὶς ὁμοῦ συγκαϑῆκεν ἑαυτὸν εἰς τὴν ϑ9ά- 

λατταν. εὐθὺς μὲν οὖν φήμη τις οὐκ ἔχουσα τὸ 

βέβαιον, ἄλλως δὲ πείϑουσα πολλοὺς ἐν τῷ στρατο- 

[ ϑι 

4 ἀλλ᾽ ἐγὼ μὲν --- ὃ δὲ 5οΥῖρ81: λεγόμενον ἀκριβῶς 
ἀλλ᾽ ὃ ὅ ἐπεὶ γιγνώσκει Ὗ : ἐπιγιγνώσπει 12 καϑεῖναι 
Η: καϑιέναι 10 ϑυγατέρα (ααὐ μητέρα)] τὴν 
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πέδῳ διηνέχϑη περὶ σωτηρίας αὐτῶν καὶ κομιδῆς. 
ὑστέρῳ δὲ χρόνῳ τὸν Ἔναλόν φασιν ἐν Μέσβῳ φα- 
νῆναι καὶ λέγειν ὡς ὑπὸ δελφίνων φορητοὶ διὰ 
ϑαλάττης ἐχπέσοιεν ἀβλαβῶς εἰς τὴν ἤπειρον, ἔτι 
δ᾽ ἄλλα ϑειότερα τούτων ἐχπλήττοντα καὶ κηλοῦντα 
τοὺς πολλοὺς διηγεῖσθαι, πάντων δὲ πίστιν ἔργῳ 

Ὁ παρασχεῖν. κύματος γὰρ ἠλιβάτου περὶ τὴν νῆσον 

αἰρομένου καὶ τῶν ἀνθρώπων δεδιότων ἀπαντῆσαι, 

μόνον ὃ ϑαλάττῃ ἕπεσϑαι πολύποδας αὐτῷ πρὸς 

τὸ ἱερὸν τοῦ Ποσειδῶνος. ὧν τοῦ μεγίστου λίϑον 
κομίζοντος λαβεῖν τὸν Ἔναλον καὶ ἀναϑεῖναι, καὶ 
τοῦτον Ἔναλον καλοῦμεν. καϑόλου δ᾽ εἰπεῖν. εἴ τις 

. εἰδείη διαφορὰν ἀδυνάτου καὶ ἀσυνήϑους καὶ παρα- 
λόγου καὶ παραδόξου. μάλιστ᾽ ἄν. ὦ Χίλων, καὶ 
(μήτε πιστεύων ὡς ἔτυχε μήτ᾽ ἀπιστῶν τὸ “μηδὲν 

ἄγαν᾽ ὡς σὺ προσέταξας διαφυλάττων." 

21. Μετὰ δὲ τοῦτον ὁ ᾿ἀνάχαρσις εἶπεν ὅτι τοῦ 
Θάλεω καλῶς ὑπολαμβάνοντος ἐν πᾶσιν εἶναι τοῖς 

κυριωτάτοις μέρεσι τοῦ κόσμου καὶ μεγίστοις ψυχήν, 

οὐκ ἄξιόν ἐστι ϑαυμάξειν εἰ τὰ κάλλιστα περαίνεται 

ϑεοῦ γνώμῃ. “ψυχῆς γὰρ ὄργανον τὸ σῶμα. ϑεοῦ 

δ᾽ ἡ ψυχή καὶ καϑάπερ σῶμα πολλὰς μὲν ἐξ αὑτοῦ 
κινήσεις ἔχει, τὰς δὲ πλείστας καὶ καλλίστας ὑπὸ 

ψυχῆς. οὕτως αὖ πάλιν ἡ ψυχὴ τὰ μὲν ὑφ᾽ ἑαυτῆς 
κινουμένη πράττει, τὰ δὲ τῷ ϑεῷ παρέχει χρωμένῳ 

4 ἔτι Ἡ: ἔστι 9. Ἰασιπδηη Βϑιιαν ΥΥ. Ἐοτῦ. βὰρ- 
ΡῬΙθπαδ: μόνῳ ϑαρρήσαντι τῷ Ἔνάλῳ προσεχϑεῖν τῇ ϑαλάττῃ 
12 δ᾽ εἰπεῖν Ἡ: δὲ εἶπεν 18 εἰδείη Ῥῆυρκιαβ: εἶδεν ἢ 
14 καὶ μήτε] μήτε Ὗ 16 ὡς] ὃ διαφυλάττων] 
διαφυλάττοι ὟΥ 



πὶ 

νος οἱ 

10 

1ὅ 

20 

2ὅ 

ΟΟΝΥΙΥΙΌΜ 401 

κατευϑύνειν καὶ τρέπειν αὐτὴν ἧἣ βούλοιτο, πάντων 
ὀργάνων εὐτρεπέστατον οὖσα. δεινὸν γάρ᾽ εἶπεν 
“εἰ πῦρ μὲν ὄργανόν ἐστι ϑεοῦ καὶ πνεῦμα καὶ ὕδωρ 
καὶ νέφη καὶ ὄμβροι, δι᾿ ὧν πολλὰ μὲν σῴξει τὲ 
καὶ τρέφει. πολλὰ δ᾽ ἀπόλλυσι καὶ ἀναιρεῖ, ξῴοις 
δὲ χρῆται πρὸς οὐδὲν ἁπλῶς οὐδέπω τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ 
γιγνομένων. ἀλλὰ μᾶλλον εἰκὸς ἐξηρτημένα τῆς τοῦ 

ϑεοῦ δυνάμεως ὑπουργεῖν, καὶ συμπαϑεῖν ταῖς τοῦ 

ϑεοῦ κινήσεσιν ἢ Σκύϑαις τόξα λύραι δ᾽ Ἕλλησι 
καὶ αὐλοὶ συμπαϑοῦσιν. ἐπὶ δὲ τούτοις ὃ ποιητὴς 
Χερσίας ἄλλων τε σωϑέντων ἀνελπίστως ἐμέμνητο 

καὶ Κυψέλου τοῦ Περιάνδρου πατρός, ὃν οἵ πεμ- 

φϑέντες ἀνελεῖν νεογνὸν ὄντα προσμειδιάσαντ᾽ αὖ- 

τοῖς ἀπετράποντο᾽ καὶ πάλιν μετανοήσαντες ἐζήτουν 

καὶ οὐχ εὗρον, εἰς κυψέλην ὑπὸ τῆς μητρὸς ἀποτε- 104 

ϑέντα. διὸ καὶ τὸν οἶκον ἐν ΖΙελφοῖς κατεσκεύασεν 

ὁ Κύψελος, ὥσπερ ϑεοῦ τότε τὸν χλαυϑμυρισμὸν 

ἐπισχόντος, ὕπως διαλάϑοι τοὺς ζητοῦντας. καὶ ὃ 

Πιττακὸς προσαγορεύσας τὸν Περίανδρον “εὖ γ᾽ 

ἔφη ᾿ Περίανδρε Χερσίας ἐποίησε μνησϑεὶς τοῦ οἴ- 

κου" πολλάκις γὰρ ἐβουλόμην ἐρέσϑαι δὲ τῶν βα- 

τράχων τὴν αἰτίαν ἐκείνων, τί βούλονται περὶ τὸν 

πυϑμένα τοῦ φοίνικος ἐντετορευμένοι τοσοῦτοι. καὶ 

τίνα πρὸς τὸν ϑεὸν ἢ τὸν ἀναϑέντα λόγον ἔχουσι." 
τοῦ δὲ Περιάνδρου τὸν Χερσίαν ἐρωτᾶν κελεύσαν- 

τος. εἰδέναι γὰρ ἐκεῖνον καὶ παρεῖναι τῷ Κυψέλῳ 2 ἐξ Ἵ 7 

καϑιεροῦντι τὸν οἶκον, ὁ Χερσίας μειδιάσας "ἡ ἀλλ᾽ Β 

1 βούλεται ΗἩἨ 18 προσμειδιάσαντα ᾿: προσομιλήσαντ 
16 ἐν] τὸν ἐν Η 11 ὥσπερ] ὡς τοῦ 14. 

ῬΙαίδτομὶ Μοσα]α. Ὑ0]. Τ. 26 
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οὐκ ἄν᾽ ἔφη ᾿φράσαιμι πρότερον ἢ πυϑέσϑαι παρὰ 

τούτων ὅ τι βούλεται τὸ “μηδὲν ἄγαν᾽ αὐτοῖς καὶ τὸ 

ἑγνῶϑι σαυτόν", καὶ τοῦτο δὴ τὸ πολλοὺς μὲν ἀγά- 

μους πολλοὺς δ᾽ ἀπίστους ἐνίους ὃὲ καὶ ἀφώνους 

πεποιηκὸς ᾿ἐγγύα πάρα δ᾽ ἄτα᾽. “τί δ᾽ εἶπεν ὃ 
Πιττακός “ἡμῶν δέῃ ταῦτα φραζόντων; πάλαι γὰρ 

“Αἰσώπου λόγον εἰς ἕκαστον ὡς ἔοικε τούτων συν- 
τεϑεικότος ἐπαινεῖο᾽. καὶ ὃ Αἴσωπος ὅταν γε παίξῃ 

πρὺς ἐμὲ Χερσίας᾽ εἶπε᾽ σπουδάξων δὲ τούτων Ὅμη- 
ρον εὑρετὴν ἀποδείχνυσι καί φησι τὸν μὲν Ἕχτορα 

Ο γιγνώσκειν ἑαυτόν. τοῖς γὰρ ἄλλοις ἐπιτιϑέμενος 

“Ζἴαντος ἀλέεινε μάχην Τελαμωνιάδαο" 

τὸν δ᾽ Ὀδυσσέα τοῦ ᾿ μηδὲν ἄγαν᾽ ἐπαινέτην τῷ ΖΊιο- 
μήδει παρακελεύεσθαι 

“Τυδείδη. μήτ᾽ ἄρ᾽ μὲ μάλ᾽ αἴνεε μήτε τι νείκει. 

τὴν δ᾽ ἐγγύην οἵ μὲν ἄλλοι λοιδορεῖν αὐτὸν ὧς 
πρᾶγμα δείλαιον καὶ μάταιον οἴονται λέγοντα 

“δειλαί τοι δειλῶν γε καὶ ἐγγύαι ἐγγυάασϑαι᾽. 

Χερσίας ὃ οὑτοσί φησι τὴν Γάτην ὑπὸ τοῦ ΖΙιὸς 

ῥιφῆναι τῇ ἐγγύῃ παραγιγνομένην ἣν ἐγγυησάμενος 

ὁ Ζεὺς ἐσφάλη περὶ τῆς τοῦ ἩΗρακλέους γενέσεως. 

ὑπολαβὼν δ᾽ ὃ Σόλων “οὐκοῦν᾽ ἔφη “καὶ τῷ σοφω- 
τάτῳ πιστευτέον Ὅμήρῳ 

“νὺξ δ᾽ ἤδη τελέϑει" ἀγαϑὸν καὶ νυχτὶ πιϑέσϑαι. 

σπείσαντες οὖν Μούσαις καὶ Ποσειδῶνι καὶ ᾿άμφι- 

τρίτῃ διαλύωμεν εἰ δοχεῖ τὸ συμπόσιον." 

“ Τοῦτ᾽ ἔσχεν, ὦ Νίχαρχε. πέρας ἡ τότε συνουσία." 

12 Ἡοτηοτ. 2, 542 10. ΨΨ 349 18. 951 28 
Ὁμήρῳ] Η 282. 298 21 τοῦτ᾽] τοιοῦτο ἢ 

10 

15 

30 

“««,Ἷ... 



ΠΕΡῚ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑΣ. Ε 

1. Τῆς περὶ ϑεῶν ἀμαϑίας καὶ ἀγνοίας εὐθὺς 

ἐξ ἀρχῆς δίχα ῥυείσης τὸ μὲν ὥσπερ ἐν χωρίοις 

σκληροῖς τοῖς ἀντιτύποις ἤϑεσι τὴν ἀϑεότητα, τὸ δ᾽ 

ὥσπερ ἐν ὑγροῖς τοῖς ἁπαλοῖς τὴν δεισιδαιμονίαν 

ὅ πεποίηκεν. ἅπασα μὲν οὖν χρίσις ψευδής. ἄλλωῤ 

τε κἂν ἢ περὶ ταῦτα, μοχϑηρόν. ἣ δὲ καὶ πάϑος 

πρόσεστι, μοχϑηρότατον. πᾶν γὰρ πάϑος ἔοικε 

πληγὴ φλεγμαίνουσα εἶναι" καὶ καϑάπερ αἵ μετὰ Ε 

τραύματος ἐχβολαὶ τῶν ἄρϑρων, οὕτως αἱ μετὰ πά- 
τὸ ϑοὺυς διαστροφαὶ τῆς ψυχῆς χαλεπώτεραι. ἀτόμους 

τις οἴεται καὶ κενὸν ἀρχὰς εἶναι τῶν ὅλων" ψευδὴς 

ἡ ὑπόληψις. ἀλλ᾽ ἕλκος οὐ ποιεῖ οὐδὲ σφυγμὸν οὐδ᾽ 
ὀδύνην ταράττουσαν. ὑπολαμβάνει τις τὸν πλοῦτον 

ἀγαϑὸν εἶναι μέγιστον" τοῦτο τὸ ψεῦδος ἐὸν ἔχει. 16 
τό νέμεται τὴν ψυχήν, ἐξίστησιν, οὐκ ἐᾷ καϑεύδειν, 

οἴστρων ἐμπίπλησιν, ὠϑεῖ κατὰ πετρῶν, ἄγχει. τὴν 
παρρησίαν ἀφαιρεῖται. πάλυν οἴονταί τινες εἶναι 

σῶμα τὴν ἀρετὴν καὶ τὴν κακίαν" αἰσχρὸν ἴσως τὸ 

ἀγνόημα. ϑρήνων δὲ χαὶ ὀδυρμῶν οὐκ ἄξιον: ἀλλ᾽ 
90 αἵτινές εἰσι τοιαῦται κρίσεις καὶ ὑπολήψεις 

8 πληγὴ Ἡ: ἀπάτη 

265 
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“ὦ τλῆμον ἀρετή, λόγος ἄρ᾽ ἦσϑ'᾽ " ἐγὼ δέ σε 
ὡς ἔργον ἤσκουν᾽ 

ἀφεὶς τὴν πλουτοποιὸν ἀδικίαν καὶ τὴν γόνιμον ἁπά- 

σης ἡδονῆς ἀκολασίαν, ταύτας ἄξιόν ἐστιν οἰὐκτί- 
Β ρειν ὁμοῦ καὶ δυσχεραίνειν, ὅτε πολλὰ νοσήματα ὅ 

καὶ πάϑη καϑάπερ εὐλὰς καὶ σκώληκας ἐντίκτουσι 
ταῖς ψυχαῖς παροῦσαι. 

2, Οὐκοῦν καὶ περὶ ὧν ὁ λόγος. ἡ μὲν ἀϑεότης 
χρίσις οὖσα φαύλη τοῦ μηδὲν εἶναι μακάριον καὶ 
ἄφϑαρτον εἰς ἀπάϑειάν τινα δοκεῖ τῇ ἀπιστίᾳ τοῦ 10 

ϑείου περιφέρειν, καὶ τέλος ἐστὶν αὐτῇ τοῦ μὴ νο- 
μίξευν ϑεοὺς τὸ μὴ φοβεῖσϑαι᾽ τὴν δεισιδαιμονίαν 

ὃς μηνύει καὶ τοὔνομα δόξαν ἐμπαϑῆ καὶ δέους 

ποιητικὴν ὑπόληψιν οὖσαν ἐχταπεινοῦντος καὶ συν- 
τρίβοντος τὸν ἄνϑρωπον. οἰόμενον μὲν εἶναι ϑεούς, τ 
εἶναι δὲ λυπηροὺς καὶ βλαβερούς. ἔοικε γὰρ ὃ μὲν 

Ο ἄϑεος ἀκίνητος εἶναι πρὸς τὸ ϑεῖον, ὃ δὲ δεισιδαί- 

ἕῶν κινούμενος ὡς οὐ προσήκει διαστρέφεσθαι. ἡἣ 

γὰρ ἄγνοια τῷ μὲν ἀπιστίαν τοῦ ὠφελοῦντος ἐμ- 
πεποίηκε. τῷ δὲ καὶ δόξαν ὅτι βλάπτει προστέϑει- 30 
κεν. ὅϑεν ἣ μὲν ἀϑεότης λόγος ἐστὶ διεψευσμένος, 

ἡ δὲ δεισιδαιμονία πάϑος ἐκ λόγου ψευδοῦς ἐγγε- 

γενημένον. 

ὃ. Δἰσχρὰ μὲν δὴ πάντα τὰ τῆς ψυχῆς νοσή- 
ματα καὶ πάϑη. τὸ δὲ γαῦρον ἐνίοις ὅμως καὶ ὕψη- 3: 

λὸν καὶ διηρμένον ἔνεστιν ὑπὸ χουφότητος, δραστη- 
θίου δ᾽ ὁρμῆς οὐδὲν ὡς ἔπος εἰπεῖν ἀπεστέρηται. 
ἀλλὰ τοῦτο δὴ τὸ χοινὸν ἔγκλημα παντὸς πάϑους 

1 Νάυοκ. ρΡ. 698 
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ἐστίν, ὅτι ταῖς πρακτικαῖς δρμαῖς ἐκβιαξόμενα κατε- 

πείγει καὶ συντείνει τὸν λογισμόν. μόνος δ᾽ ὃ Ὁ 

φόβος, οὐχ ἧττον ὧν τόλμης ἐνδεὴς ἢ λογισμοῦ. 

ἄπρακτον ἔχει καὶ ἄπορον καὶ ἀμήχανον τὸ ἀλόγι- 
στον. ἧ καὶ δεῖμα καὶ τάρβος αὐτοῦ τὸ συνδέον 
ὁμοῦ τὴν ψυχὴν καὶ ταράττον ὠνόμασται. φόβων 

δὲ πάντων ἀπρακχτότατος καὶ ἀπορώτατος ὁ τῆς δὲει- 

σιδαιμονίας. οὐ φοβεῖται ϑάλασσαν ὃ μὴ πλέων 

οὐδὲ πόλεμον ὃ μὴ στρατευόμενος, οὐδὲ λῃστὰς ὃ 

οἰχουρῶν οὐδὲ συκοφάντην ὃ πένης οὐδὲ φϑόνον ὁ 
ἰδιώτης. οὐδὲ σεισμὸν ὁ ἐν Γαλάταις οὐδὲ χεραυ- 

νὸν ὃ ἐν Αἰϑίοψιν" ὃ δὲ ϑεοὺς δεδιὼς πάντα δέδιε, 

γῆν ϑάλατταν ἀέρα οὐρανὸν σκότος φῶς κληδόνα 
σιωπὴν ὄνειρον. οἱ δοῦλοι τῶν δεσποτῶν ἐπιλαν- 

ϑάνονται καϑεύδοντες. τοῖς πεδήταις ἐπελαφρύνει 

τὸν δεσμὸν ὃ ὕπνος. φλεγμοναὶ περὶ τραύματα καὶ 

νομαὶ σαρκὸς ϑηριώδεις καὶ περιωδυνίαι κοιμωμέ- 

νῶν ἀφίστανται" 
“ὦ φίλον ὕπνου ϑέλγητρον ἐπίκουρον νόσου, 
ὡς ἡδύ μοι προσῆλϑες ἐν δέοντί γε." 

τοῦτ᾽ οὐ δίδωσιν εἰπεῖν ἡ δεισιδαιμονία (μόνη γὰρ 

οὐ σπένδεται πρὸς τὸν ὕπνον, οὐδὲ τῇ ψυχῇ ποτε 
γοῦν δίδωσιν ἀναπνεῦσαι καὶ ἀναθϑαρρῆσαι τὰς πι- 
χρὰς καὶ βαρείας περὶ τοῦ ϑεοῦ δόξας ἀπωσαμένῃ). 
ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν ἀσεβῶν χώρῳ τῷ ὕπνῳ τῶν δεισι- 
δαιμόνων εἴδωλα φρικώδη καὶ τεράστια φάσματα καὶ 
ποινάς τινας ἐγείρουσα καὶ στροβοῦσα τὴν ἀϑλίαν 

ψυχὴν ἐκδιώκει τοῖς ὀνείροις ἐκ τῶν ὕπνων, μαστι- 

19 ΕυηΡ. ΟΥ. 208 22 ποτὲ] τότε ῬΠαρ ΙΒ 
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, " , 3 ᾿ ς ᾽ 6 ἢ χω ς 6 Ε ξομένην καὶ κολαξομένην αὐτὴν ὑφ᾽ αὑτῆς ὡς ὑφ 
ἑτέρου. καὶ δεινὰ προστάγματα καὶ ἀλλόκοτα λαμ- 

4 ππ  ϑλὸ τ ’ 3 ΄ 3 ᾿ βάνουσαν. εἶτ᾽ ἐξαναστάντες οὐ κατεφρόνησαν οὐδὲ 
κατεγέλασαν, οὐδ᾽ ἤσϑοντο ὅτι τῶν ταραξάντων 

οὐδὲν ἦν ἀληϑινόν, ἀλλὰ σκιὰν φεύγοντες ἀπάτης ὅ 
1θθοὐδὲν χκακὺν ἐχούσης ὕπαρ ἐξαπατῶσιν ἑαυτοὺς καὶ 

δαπανῶσι καὶ ταράττουσιν. εἰς ἀγύρτας καὶ γόητας 

ἐμπεσόντες λέγοντας 

"ἀλλ᾽ εἴτ᾽ ἔνυπνον φάντασμα φοβεῖ, 

χϑονίας 8᾽ Ἑκάτης κῶμον ἐδέξω᾽, 10 
᾿ ΄ , Ξ' ΑΝ ᾿ 

τὴν περιμάχτριαν χάλει γραῦν καὶ βάπτισον σεαυτὸν 

εἰς θάλασσαν καὶ καϑίσας ἐν τῇ γῇ διημέρευσον. 

“ὦ βάρβαρ᾽ ἐξευρόντες Ἕλληνες κακά" 

τῇ δεισιδαιμονίᾳ. πηλώσεις καταβορβορώσεις βαπτι- 

σμούς, ῥίψεις ἐπὶ πρόσωπον. αἰσχρὰς προκχαϑίσεις, τὸ 
ἀλλοκότους προσχυνήσεις. δικαίῳ τῷ στόματι τοὺς 

κιϑαρωδοὺς ἐκέλευον ἄδειν οἵ τὴν νόμιμον μουσι- 
Β χὴν σῴζειν δοκοῦντες" ἡμεῖς δὲ τοῖς ϑεοῖς ἀξιοῦμεν 

2 . ΄ ᾿ ΄, ΄ » ᾿ Α ὀρϑῳ τῷ στόματι χαὶ δικαίῳ προσεύχεσϑαι, καὶ μὴ 
τὴν ἐπὶ τῶν σπλάγχνων μὲν γλῶτταν εἰ χαϑαρὰ 30 

καὶ ὀρϑὴ σκοπεῖν. τὴν δ᾽ ἑαυτῶν διαστρέφοντας καὶ 
’ »} ΄ 2 ΄ πον » 

μολύνοντας ἀτόποις ὀνόμασι καὶ ῥήμασι βαρβαρικοῖς 
χαταισχύνειν καὶ παρανομεῖν εἰς τὸ ϑεῖον καὶ πά- 

Ψ ,ὕ - τ , 9 ϑ ΡΝ οΥ̓ 9 

τριον ἀξίωμα τῆς εὐσεβείας. ἀλλ᾽ ὅ γε κωμικὸς οὐκ 

ἀηδῶς εἴρηκέ που πρὸς τοὺς καταχρυσοῦντας τὰ 538 

κλινίδια καὶ καταργυροῦντας 

9 Ναυοϊ. Ρ. 698 14 βαπτισμούς Βοπίϊοῖα5: σαββα- 
τισμούς 28 εἰς Η 84 κωμικὸς) ΜοΙπ6Κ. ΤΥ Ρ. 610 
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“ὅ τι μόνον ἡμῖν προῖκ᾽ ἔδωκαν οἱ ϑεοί 
τὸν ὕπνον. τί τοῦτο πολυτελὲς σαυτῷ ποιεῖς :᾽ 

ἔστι δὲ καὶ πρὸς τὸν δεισιδαίμονα εἰπεῖν ὅ τι τὸν 
ὕπνον οἱ ϑεοὶ λήϑην κακῶν ἔδοσαν ἡμῖν καὶ ἀνά- 

δ παυσιν. τί τοῦτο κολαστήριον σαυτῷ ποιεῖς ἐπίμονον 

10 

1Ὁ 

20 

ΡΣ 

καὶ ὀδυνηρόν, τῆς ἀϑλίας ψυχῆς εἰς ἄλλον ὕπνον 

ἀποδρᾶναι μὴ δυναμένης; ὁ ᾿Ηράκλειτός φησι τοῖς 

ἐγρηγορόσιν ἕνα καὶ κοινὸν κόσμον εἶναι. τῶν δὲ 
΄ [4 Ρ] , μι , »" κοιμωμένων ἕκαστον εἰς ἴδιον ἀναστρέφεσθαι. τῷ 

δὲ δεισιδαίμονι κοινὸς οὐδεὶς οὐδ᾽ ἴδιός ἐστι κόσμος" μ 9 
οὔτε γὰρ ἐγρηγορὼς τῷ φρονοῦντι χρῆται οὔτε κοι- 

μώμενος ἀπαλλάττεται τοῦ ταράττοντος. ἀλλ᾽ ὀνει- 

ρώττει μὲν ὃ λογισμός. ἐγρήγορε δ᾽ ὁ φόβος ἀεί, 
Χ 3 9 ᾿ 9 «ἡ , 

φυγὴ δ᾽ οὐκ ἔστιν οὐδὲ μετάστασις. 

4, Ἦν φοβερὸς ἐν Σάμῳ Πολυχράτης τύραννος. 

ἦν ἐν Κορίνϑῳ Περίανδρος. ἀλλ᾽ οὐδεὶς ἐφοβεῖτο 
τούτους μεταστὰς εἰς πόλιν ἐλευϑέραν καὶ δημοχρα- 

τουμένην. ὃ δὲ τὴν τῶν ϑεῶν ἀρχὴν ὡς τυραν- 

νίδα φοβούμενος σκυϑρωπὴν καὶ ἀπαραίτητον ποῖ 

μεταστῇ ποῖ φύγῃ. ποίαν γῆν ἄϑεον εὕρῃ, ποίαν 

ϑάλασσαν; εἰς τί καταδὺς τοῦ κόσμου μέρος καὶ 

ἀποκρύψας σεαυτόν. ὦ ταλαίπωρε. πιστεύσεις ὅτι 

τὸν ϑεὸν ἀποπέφευγας; ἔστι καὶ δούλοις νόμος ἐλευ- 

ϑερίαν ἀπογνοῦσι πρᾶσιν αἰτεῖσϑαι καὶ δεσπότην 

μεταβάλλειν ἐπιεικέστερον" ἡ δὲ δεισιδαιμονία ϑεῶν 

1 ἡμῖν --- ϑεοί Ἰάοτη: ἔδωκαν ἡμῖν οἵ ϑεοὶ προῖκα 
ῶ σαυτῷ ἰάρτη: σεαυτῷ 8 τὸν ὕπνον 46]. ΘαΘΌΠοΓαΒ. Εοτύ. 
μόνον θ ὕπνον) τόπον Η 1 Ἡράκλειτος] ΜΌ]]ΔΟΝ 1 
Ῥ. 550 10 οὐδ᾽ ἴδιος Μαϊπεθιβ 19 ποῖ --- ποῖ Ἡ: 
ποῦ --- ποῦ . 
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ἀλλαγὴν οὐ δίδωσιν, οὐδ᾽ ἔστιν εὑρεῖν ὃν οὐ φο- 
βήσεται ϑεὸν ὃ φοβούμενος τοὺς πατρῴους καὶ 

γενεϑλίους, ὃ φρίττων τοὺς σωτῆρας καὶ τοὺς μειλι- 

Ἑ χίους τρέμων καὶ δεδοικώς. παρ᾽ ὧν αἰτούμεϑα 
πλοῦτον εὐπορίαν εἰρήνην ὁμόνοιαν ὄρϑωσιν λόγων ὅ 

καὶ ἔργων τῶν ἀρίστων. εἶϑ᾽ οὗτοι τὸ δουλεύειν 

ἀτύχημα ἡγοῦνται καὶ λέγουσι 
“δεινή τις ἀνδρὶ καὶ γυναικὶ συμφορά 
δούλους γενέσθαι δεσπότας τε δυσχερεῖς 
λαβεῖν" 10 

πόσῳ δὲ δεινότερον οἴεσϑε πάσχειν αὐτοὺς ἀνεκφεύ- 
χτους ἀναποδράστους ἀνυποστάτους λαμβάνοντας; 

ἔστι δούλῳ φεύξιμος βωμός, ἔστι καὶ λῃσταῖς ἀβέ- 
βηλα πολλὰ τῶν ἱερῶν. καὶ πολεμίους οἵ φεύγοντες 

ἂν ἀγάλματος λάβωνται ἢ ναοῦ. ϑαρροῦσιν᾽ ὁ δὲ 15 

δεισιδαίμων ταῦτα μάλιστα φρίττει καὶ φοβεῖται 

καὶ δέδοικεν, ἐν οἷς οἵ φοβούμενοι τὰ δεινότατα 

τὰς ἐλπίδας ἔχουσι. μὴ ἀπόσπα τὸν δεισιδαίμονα 

Ε τῶν ἱερῶν. ἐνταῦϑα κολάζεται καὶ τιμωρεῖται. τί 

δεῖ μακρὰ λέγειν; ἱπέρας ἐστὶ τοῦ βίου πᾶσυν ἀν- 30 

ϑοώποις ὁ ϑάνατος᾽" τῆς δὲ δεισιδαιμονίας οὐδ᾽ 

οὗτος. ἀλλ᾽ ὑπερβάλλει τοὺς ὅρους ἐπέκεινα τοῦ 
ζῆν. μακρότερον τοῦ βίου ποιοῦσα τὸν φόβον καὶ 

συνάπτουσα τῷ ϑανάτῳ κακῶν ἐπίνοιαν ἀϑανάτων,., 

1607 χαὶ ὅτε παύεται πραγμάτων. ἄρχεσϑαι δοχοῦσα μὴ 55 

παυομένων. “Ἄιδου τινὲς ἀνοίγονται πύλαι βαϑεῖαι, 

4 ὃ τρέμων ἢ 8 Νποκ. Ρ. 698 9 δυσχερεῖς Υα}- 
ΘΚΟΠμδσῖα5: δυστυχεῖς 12 ἀνυποστάτους ΝίοπἰτίδοιΒ: ἄνα- 
ποστάτους 15 ἢ ναοῦ λάβωνταιϑ 
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καὶ ποταμοὶ πυρὸς ὁμοῦ χαὶ Στυγὸς ἀπορρῶγες ἀνα- 
κεράννυνται. καὶ σκότος ἐμπίπλαται πολυφαντάστων 
εἰδώλων τινῶν χαλεπὰς μὲν ὄψεις οἰχτρὰς δὲ φωνὰς 

ἐπιφερόντων, δικασταὶ δὲ καὶ κολασταὶ καὶ χάσματα 
καὶ μυχοὶ μυρίων κακῶν γέμοντες. οὕτως ἣ κακο- 

δαίμων δεισιδαιμονία τῇ περιττῇ πρὸς ἅπαν τὸ δὸο- 

κοῦν δεινὸν εὐλαβείᾳ λανϑάνει ἑαυτὴν ὑποβάλλουσα 

παντοίοις δεινοῖο. 

ὃ. Τούτων οὐδὲν τῇ ἀϑεότητι πρόσεστιν, ἀλλ᾽ 
ἡ μὲν ἄγνοια χαλεπὴ καὶ τὸ παρορᾶν καὶ τυφλώτ- 

τειν περὶ τηλικαῦτα συμφορὰ μεγάλη ψυχῆς, ὥσπερ Β 

ὀμμάτων πολλῶν τὸ φανότατον καὶ κυριώτατον ἀπε- 

σβεσμένης τὴν τοῦ ϑεοῦ νόησιν. ταύτῃ δὲ τὸ ἐμ- 

παϑές, ὥσπερ εἴρηται. καὶ ἑλκῶδες καὶ ταρακτικὸν 

καὶ καταδεδουλωμένον εὐθὺς πρόσεστι τῇ δόξῃ. 
μουσικήν φησιν ὃ Πλάτων ἐμμελείας καὶ εὐρυϑμίας 

δημιουργὸν ἀνθρώποις ὑπὸ ϑεῶν οὐ τρυφῆς ἕνεκα 

καὶ χνήσεως ὥτων δοθῆναι, ἀλλ᾽ ὥστε τῶν τῆς 
ψυχῆς περιόδων καὶ ἁρμονιῶν τὸ ταραχῶδες καὶ 
πεπλανημένον ἕν σώματι. μούσης τε καὶ χάριτος 

ἐνδείᾳ πολλαχῆ δι᾽ ἀκολασίαν καὶ πλημμέλειαν ἐξυ- 

βρίζον, αὖϑις εἰς τάξιν ἀνελίττουσαν οἰκείως καὶ 

περιάγουδσδαν καϑιστᾶν. 

ὅσσα δὲ μὴ πεφίληκε Ζεύς᾽ φησὶ Πίνδαρος 
᾿ἀτύζονται βοάν 

Πιερίδων ἀίοντα" 

2 πολυφαντάστων ϑίορθθριι ΕἾἼΟΥ]. ὑ. ΤΥ Ῥ. 346: πολυ- 
φάνταστον 106 Πλάτων] Ττη. Ῥ. 41 ἃ 28 καϑιστᾶν] 
καϑιστάναι Ἡ 24 Πίνδαρος) Ῥγίῃ. 1 18 

σ 
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καὶ γὰρ διαγριαίνεται καὶ ἀγανακτεῖ, καὶ τὰς τίγρεις 

δέ φασι περιτυμπανιξζομένας ἐχμαίνεσϑαι καὶ ταράτ- 
τεσϑαι καὶ τέλος αὑτὰς διασπᾶν. ἔλαττον οὖν κακὸν 

οἷς διὰ κωφότητα καὶ πήρωσιν ἀκοῆς ἀπάϑεια πρὸς 

μουσικὴν καὶ ἀναισϑησία συμβέβηκεν. ὁ Τειρεσίας 5 
ἐχρῆτο δυστυχίᾳ μὴ βλέπων τὰ τέκνα μηδὲ τοὺς 

συνήϑεις, ὃ δ᾽ ᾿ϑάμας μείξονι καὶ ἡ ̓ Ζ4γαύη, βλέ- 
ποντες ὡς λέοντας καὶ ἐλάφους" χαὶ τῷ Ἡρακλεῖ 

δήπου μανέντι τοὺς υἱοὺς ἐλυσιτέλει μήτ᾽ ἰδεῖν μήτ᾽ 
αἰσϑέσϑαι παρόντας ἢ χρῆσϑαι τοῖς φιλτάτοις ὡς 

πολεμίοις. 

6. Τί οὖν; οὐ δοκεῖ σοι καὶ τὸ τῶν ἀϑέων πρὸς 

τοὺς δεισιδαίμονας πάϑος ἔχειν τοιαύτην διαφοράν; 

οἱ μὲν οὐχ ὁρῶσι τοὺς ϑεοὺς τὸ παράπαν. οἱ δὲ 

κακοὺς ὑπάρχειν νομίζουσιν" οἵ μὲν παρορῶσιν. οὗ 

δὲ δοξάξουσι φοβερὸν τὸ εὐμενὲς καὶ τυραννικὸν 

τὸ πατρικὸν καὶ βλαβερὸν τὸ χηδεμονικὸν καὶ τὸ 

ἄμικτον ἄγριον εἶναι καὶ ϑηριῶδες. εἶτα χαλκοτύ- 
ποις μὲν πείϑονται καὶ λιϑοξόοις καὶ κηροπλάσταις 

ἀνθρωπόμορφα τῶν ϑεῶν τὰ εἴδη ποιοῦσι. καὶ 

τοιαῦτα πλάττουσι καὶ κατασχευάξουσι καὶ προσκχυ- 
νοῦσι᾽ φιλοσόφων δὲ καὶ πολιτικῶν ἀνδρῶν κατα- 

φρονοῦσιν. ἀποδεικνύντων τὴν τοῦ ϑεοῦ σεμνότητα 

μετὰ χρηστότητος καὶ μεγαλοφροσύνης καὶ εὐμενείας 
καὶ κηδεμονίας. περίεστιν οὖν τοῖς μὲν ἀναισϑησία 
καὶ ἀπιστία τῶν ὠφελούντων. τοῖς δὲ ταραχὴ καὶ 

φόβος πρὸς τὰ ὠφελοῦντα. καὶ ὅλως ἡ μὲν ἀϑεό- 
της ἀπάϑεια πρὸς τὸ ϑεῖόν ἐστι μὴ νοοῦσα τὸ 

14 μὲν Ρβυρίππθβ: μὲν οὖν 

10 
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ἀγαϑόν, ἡ δὲ δεισιδαιμονία πολυπάϑεια κακὸν τὸ 

ἀγαϑὸν ὑπονοοῦσα. φοβοῦνται τοὺς ϑεοὺς καὶ 

καταφεύγουσιν ἐπὶ τοὺς ϑεούς, κολακεύουσι καὶ 
λοιδοροῦσιν, εὔχονται χαὶ καταμέμφονται. κοινὸν 

5 ἀνθρώπων τὸ μὴ πάντα διευτυχεῖν" Ἑ 
κεῖνοι γάρ τ᾽ ἄνοσοι καὶ ἀγήραοι 

πόνων τ᾽ ἄπειροι, βαρυβόαν 
πορϑμὸν πεφευγότες ᾿Δ4χέροντοο᾽, 

ὁ Πίνδαρός φησι. τὰ δ᾽ ἀνθρώπινα πάϑη καὶ πράγ- 
10 ματα μέμικται συντυχίαις ἄλλοτ᾽ ἄλλως ῥεούσαις. 

{. Φέρε δὴ πρῶτον ἐν τοῖς ἀβουλήτοις σκόπει 

τὸν ἄϑεον καὶ καταμάνθανε τὴν διάϑεσιν, ἂν ἦ 

τἄλλα μέτριος. χρωμένου σιωπῇ τοῖς παροῦσι καὶ 
πορίξζοντος αὑτῷ βοηϑείας καὶ παρηγορίας. ἂν δὲ 

τ δυσφορῇ καὶ περιπαϑῇ. πάντας ἐπὶ τὴν τύχην καὶ 

τὸ αὐτόματον ἀπερειδομένου τοὺς ὀδυρμοὺς καὶ168 

βοῶντος ὡς οὐδὲν κατὰ δίκην οὐδ᾽ ἐκ προνοίας 

ἀλλὰ πάντα συγχεχυμένως καὶ ἀκρίτως φέρεται καὶ 

ταράττεται τὰ τῶν ἀνθρώπων. τοῦ δὲ δεισιδαίμονος 

80 οὐχ οὗτος ὃ τρόπος, ἀλλ᾽ εἰ καὶ μικρότατον αὐτῷ 
κακόν τι συμπεπτωκός ἐστιν. ἄλλα χκάϑηται πάϑη 

χαλεπὰ καὶ μεγάλα καὶ δυσαπάλλακτα τῇ λύπῃ προσ- 

οἰκοδομῶν, καὶ προσεμφορῶν αὑτῷ δείματα καὶ φό- 

βους καὶ ὑποψίας καὶ ταραχάς. παντὶ ϑρήνῳ καὶ 
8 παντὶ στεναγμῷ καϑαπτόμενος" οὔτε γὰρ ἄνϑρωπον 

οὔτε τύχην οὔτε καιρὸν οὔϑ᾽ ἑαυτὸν ἀλλὰ πάντων Β 
τὸν ϑεὺν αἰτιᾶται. κἀκεῖϑεν ἐπ᾽ αὐτὸν ἥκειν καὶ 

6 γάρ τ᾽ Ρ. 1076 ἃ: γὰρ 9 Πίνδαρος] ΒΕΙΡΆ. 1 Ρ. 432 
19 ταράττεται Ὗἥ᾽ : πράττεται 21 τι 46]. Η 
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φέρεσϑαι ῥεῦμα δαιμόνιον ἄτης φησί, καὶ ὡς οὐ 
δυστυχὴς ὧν ἀλλὰ ϑεομισής τις ἄνϑρωπος ὑπὸ τῶν 

ϑεῶν κολάζεσθαι καὶ δίκην διδόναι καὶ πάντα πά- 

ὄχειν προσηκόντως δι᾿ αὑτὸν οἴεται. νοσῶν 9᾽ ὃ 
ἄϑεος ἐκλογίζεται καὶ ἀναμιμνήσχεται πλησμονὰς 

αὑτοῦ καὶ οἰνώσεις καὶ ἀταξίας περὶ δίαιταν ἢ κό- 

πους ὑπερβάλλοντας ἢ μεταβολὰς ἀέρων ἀήϑεις καὶ 

τόπων. ἔπειτα προσκρούσας ἐν πολιτείαις καὶ περι- 

πεσὼν ἀδοξίαις πρὸς ὄχλον ἢ διαβολαῖς πρὸς ἦγε- 
μόνα τὴν αἰτίαν ἐξ αὑτοῦ καὶ τῶν περὶ αὑτὸν τὸ 

σκοπεῖ 

ἱπῆ παρέβην; τί δ᾽ ἔρεξα; τέ μοι δέον οὐκ 
ἐτελέσϑη ἢ 

τῷ δὲ δεισιδαίμονι καὶ σώματος ἀρρωστία πᾶσα καὶ 
Ο χρημάτων ἀποβολὴ καὶ τέκνων ϑάνατοι καὶ περὶ τ 

πολιτικὰς πράξεις δυσημερίαι καὶ ἀποτεύξεις πλη- 

γαὶ ϑεοῦ καὶ προσβολαὶ δαίμονος λέγονται. ὅϑεν 
οὐδὲ τολμᾷ βοηϑεῖν οὐδὲ διαλύειν τὸ συμβεβηκὸς 

οὐδὲ ϑεραπεύειν οὐδ᾽ ἀντιτάττεσθαι, μὴ δόξῃ ϑεο- 
μαχεῖν καὶ ἀντιτείνειν κολαξόμενος, ἀλλ᾽ ὠϑεῖται 50 
μὲν ἔξω νοσοῦντος ὁ ἰατρός, ἀποκλείεται δὲ πεν- 

ϑοῦντος ὁ νουϑετῶν καὶ παραμυϑούμενος φιλόσο- 

φος. “ἔα με φησίν ᾿ἄνθϑρωπε διδόναι δίκην. τὸν 

ἀσεβῆ. τὸν ἐπάρατον, τὸν ϑεοῖς καὶ δαίμοσι μεμιση- 

Ὦ μένον. ἔστιν ἀνθρώπου μὴ πεπεισμένου ϑεοὺς εἶναι 36 

λυπουμένου δ᾽ ἄλλως καὶ περιπαϑοῦντος ἀπομάξαι 
δάκρυον, ἀποχεῖραι κόμην, ἀφελέσϑαι τὸ ἱμάτιον" 

τὸν δὲ δεισιδαίμονα πῶς ἂν προσείποις ἢ ποῦ βοη- 
12 Ῥγίμπαρ. ὕδατα Αὐτ. 42 

σι 
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ϑήσειο; ἔξω κάϑηται σακκίον ἔχων, καὶ περιεζωσμέ- 
νος ῥάκεσι δυπαροῖς πολλάκις δὲ γυμνὸς ἐν πηλῷ 

κυλινδούμενος ἐξαγορεύει τινὰς ἁμαρτίας αὑτοῦ καὶ 

πλημμελείας, ὡς τόδε φαγόντος ἢ πιόντος ἢ βαδί- 

δ ὅαντος ὁδὸν ἣν οὐκ εἴα τὸ δαιμόνιον. ἂν δ᾽ ἄριστα 

πράττῃ καὶ συνῇ πράῳ δεισιδαιμονίᾳ, περυϑειούμε- 

νος οἴκοι κάϑηται καὶ περιματτόμενος, αἱ δὲ γρᾶες 

᾿καϑάπερ παττάλῳ᾽ φησὶν ὃ Βίων “ὅ τι ἂν τύχωσιν ἢ 

αὐτῷ περιάπτουσι φέρουσαι χαὶ περιαρτῶσι᾽. 

ι 98, Τὸν Τιρίβαζόν φασιν ὑπὸ τῶν Περσῶν συλ- 

λαμβανόμενον σπάσασϑαί τε τὸν ἀκινάκην, εὔρωστον 

ὄντα. καὶ διαμάχεσθαι" μαρτυρομένων δὲ καὶ βοών- 

τῶν ὅτι συλλαμβάνουσιν αὐτὸν βασιλέως κελεύσαν-. 

τος. αὐτίκα τὸ ξίφος καταβαλεῖν καὶ τὼ χεῖρε συν- 
ι δῆσαι παρασχεῖν. ἄρ᾽ οὖν οὐχ ὅμοιόν ἐστι τὸ 

γιγνόμενον; οἵ μὲν ἄλλοι διαμάχονται συμφοραῖς 

καὶ διωϑοῦνται τὰ πράγματα, φυγὰς ἑαυτοῖς μηχα- 

νώμενοι καὶ παρατροπὰς τῶν ἀβουλήτων" ὃ δὲ δει- 

σιδαίμων οὐδενὸς ἀκούσας. αὐτὸς πρὸς αὑτὸν εἰπών Ἐ' 
50 “ταῦτα πάσχεις. ὦ κακόδαιμον, ἐκ προνοίας καὶ ϑεοῦ 

κελεύοντος ἔρριψε πᾶσαν ἐλπίδα. προήκατο ἑαυτόν, 

ἔφυγε διεκρούσατο τοὺς βοηϑοῦντας. πολλὰ τῶν 

μετρίων κακῶν ὀλέϑρια ποιοῦσιν αἵ δεισιδαιμονίαι. 

Μίδας ὃ παλαιός, ὡς ἔοικεν. ἔκ τινῶν ἐνυπνίων 

586 ἀϑυμῶν καὶ ταραττόμενος οὕτω κακῶς ἔσχε τὴν 

ψυχήν, ὥσϑ᾽ ἑκουσίως ἀποϑανεῖν αἷμα ταύρου πιών. 

ὁ δὲ τῶν Μεσσηνίων βασιλεὺς ᾿Δριστόδημος ἐν τῷ 

6 πραείᾳ ἢ περιϑειούμενος Ἡ: περιϑυόμενος γ 
καὶ ἢ 10 Τιρίβαξζόν Ἡ: τηρίβαζξόν 
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ι ΄ὕ͵ , - ͵ 3 

πρὸς “ακεδαιμονίους πολέμῳ. κυνῶν λύκοις ὠρυο- 

μένων ὅμοια καὶ περὶ τὴν ἑστίαν αὐτοῦ τὴν πα- 
, 9 πῇ 3 ΄ Ἀ “-- Ψ 

τρῴαν ἀγρώστεως ἀναβλαστανούσης καὶ τῶν μάντεων 
- Α 2 7ὕ 

τὰ σημεῖα φοβουμένων. ἐξαϑυμήσας καὶ κατασβε- 

σϑεὶς ταῖς ἐλπίσιν αὐτὸς ἑαυτὸν ἀπέσφαξεν. ἦν 

1609 δ᾽ ἴσως καὶ Νικίᾳ τῷ ᾿4ϑηναίων στρατηγῷ κράτιστον 

οὕτως ἀπαλλαγῆναι τῆς δεισιδαιμονίας ὡς Μίδας ἢ 

᾿Δριστόδημος ἢ φοβηϑέντι τὴν σκιὰν ἐκλιπούσης τῆς 

σελήνης καϑῆσϑαι περιτειχιζόμενον ὑπὸ τῶν πο- 

λεμίων. εἶθ᾽ ὁμοῦ τέτταρσι μυριάσιν ἀνθρώπων 
φονευϑέντων τε χαὶ ζώντων ἁλόντων ὑποχείριον 
γενέσϑαι καὶ δυσκλεῶς ἀποθανεῖν. οὐ γὰρ γῆς ἀν- 

τίφραξις ἐν μέσῳ γενομένης φοβερόν, οὐδὲ δεινὸν 

ἐν καιρῷ περιόδων σκιᾶς πρὸς σελήνην ἀπάντησις, 

ἀλλὰ δεινὸν τὸ τῆς δεισιδαιμονίας σκότος ἐχπεσόν- 

Β τος ἀνθρώπου συγχέαι καὶ τυφλῶσαι λογισμὸν ἐν 

πράγμασι μάλιστα λογισμοῦ δεομένοιο. 

᾿Γλαῦκ᾽. ὅρα. βαϑὺς γὰρ ἤδη κύμασι ταράσσεται 

πόντος. ἀμφὶ δ᾽ ἄκρα Γυρέων ὀρϑὺν ἵσταται νέφος, 

σῆμα χειμῶνος." 

τοῦτ᾽ ἰδὼν κυβερνήτης εὔχεται μὲν ὑπεκφυγεῖν καὶ 

ϑεοὺς ἐπικαλεῖται σωτῆρας. εὐχόμενος δὲ τὸν οἴακα 

προσάγει. τὴν κεραίαν ὑφίησι, 

φεύγει μέγα λαῖφος ὑποστολίσας ἐρεβώδεος ἔκ 
ϑαλάσσης.᾽ 

1 Λακεδαιμονίους ΧγΙαπάᾶοΥ: μεσσηνίους 6 κρεῖττον ἢ, 
14 περιόδων ΧγΙΑπᾶοΥ: ποδῶν 15 ἐκπεσόντος 50ΥὙ1081: ἐμ- 
πεσόντος 18 Βοισκ. 2 ρ.996 Γλαῦκ᾽ ὅρα βαϑὺς Οδη- 
ἰθσιβ: γλαυκεοράβδοις 19 Γυρέων ῬοΪαβ: γυρῶν 294 
Βεῖρκ. 8 ρ. 780. Νδυοκ. ρ. 698 

οι 
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ὁ Ἡσίοδος κελεύει πρὸ ἀρότου καὶ σπόρου τὸν γεωρ- 
γὸν εὔχεσϑαι ᾿4ιὶ χϑονίῳ Ζ4)ημήτερί 8᾽ ἁγνῇ᾽ τῆς 
ἐχέτλης ἐχόμενον, Ὅμηρος δὲ τὸν Αἴαντά φησι τῷ Ο 

Ἕκτορι μέλλοντα μονομαχεῖν εὔχεσϑαι κελεύειν τοὺς 
5 ἤλληνας ὑπὲρ αὐτοῦ τοῖς ϑεοῖς, εἶτ᾽ εὐχομένων 
ἐχείνων ὁπλίζεσθαι. καὶ ὃ ᾿Δ4γαμέμνων ὅτε τοῖς 
μαχομένοις προσέταξεν 

“εὖ μέν τις δόρυ ϑηξάσϑω. εὖ δ᾽ ἀσπίδα ϑέσϑω᾽, 
τότε παρὰ τοῦ 4ιὸς αἰτεῖ 

10 “δός μὲ κατὰ πρηνὲς βαλέειν Πριάμοιο μέλα- 

ὅρον" 

ἀρετῆς γὰρ ἐλπὶς ὁ ϑεός ἐστιν. οὐ δειλίας πρόφα- 

σις. ἀλλ᾽ ᾿Ιουδαῖοι σαββάτων ὄντων ἐν ἀγνάπτοις᾽ 
καϑεζόμενοι. τῶν πολεμίων κλίμακας προστιϑέντων 

τ χαὶ τὰ τείχη καταλαμβανόντων., οὐκ ἀνέστησαν ἀλλ᾽ 
ἔμειναν ὥσπερ ἐν σαγήνῃ μιᾷ τῇ δεισιδαιμονίᾳ συν- 

δεδεμένοι. 
9. Τοιαύτη μὲν ἐν τοῖς ἀβουλήτοις καὶ περι- Ὁ 

στατικοῖς λεγομένοις πράγμασι καὶ καιροῖς ἡ δεισι- 

80 δαιμονία. βελτίων δ᾽ οὐδὲν οὐδ᾽ ἐν τοῖς ἡδίοσι τῆς 
ἀϑεότητος. ἥδιστα δὲ τοῖς ἀνθρώποις ἑορταὶ καὶ 

εἰλαπίναι πρὸς ἱεροῖς καὶ μυήσεις καὶ ὀργιασβοὶ 

καὶ κατευχαὶ ϑεῶν καὶ προσκυνήσεις. ἐνταῦϑα τοί- 

νυν σχόπει τὸν ἄϑεον γελῶντα μὲν μανικὸν καὶ 
55 Σαρδόνιον γέλωτα τοῖς ποιουμένοις καί που παρα- 

φϑεγγόμενον ἀτρέμα πρὸς τοὺς συνήϑεις ὅτι τετύ- 

φῶνται χαὶ δαιμονῶσιν οἵ ϑεοῖς ταῦτα δρᾶσϑαι 

1 Ἡσίοδος] ΟἿ 468 8 Ὅμηρος) Η 198 8 Β 3882 
10 Β 414 
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νομίξοντες, ἄλλο δ᾽ οὐδὲν ἔχοντα κακόν. ὁ δὲ δει- 
σιδαίμων βούλεται μὲν οὐ δύναται δὲ χαίρειν οὐδ᾽ 
ἥδεσϑαι. 

ἱπόλις δ᾽ ὁμοῦ μὲν ϑυμιαμάτ ἕ ς δ᾽ ὁμοῦ μὲν ϑυμιαμάτων γέμει, 
Ε ὁμοῦ δὲ παιάνων τε χαὶ στεναγμάτων᾽" δ 

ἡ ψυχὴ τοῦ δεισιδαίμονος. ἐστεφανωμένος ὠχριᾷ, 
ϑύει χαὶ φοβεῖται. εὔχεται φωνῇ παλλομένῃ καὶ 

χερσὶν ἐπιϑυμιᾷ τρεμούσαις. καὶ ὅλως ἀποδείκνυσι 

τὸν Πυϑαγχόρου λόγον φλύαρον εἰπόντος ὅτι ᾿ἣ βέλ- 

τιότοι γιγνόμεϑα πρὸς τοὺς ϑεοὺς βαδίζοντες" τότε τὸ 

γὰρ ἀϑλιώτατα καὶ κάκιστα πράττουσιν οἱ δεισιδαί- 

μονὲς. ὥσπερ ἄρχτων φωλεοῖς ἢ χειαῖς δρακόντων 

ἢ μυχοῖς κητῶν τοῖς τῶν ϑεῶν μεγάροις ἢ ἀνακτό- 

ρος προσιόντες. 

10. Ὅϑεν ἔμοιγε καὶ ϑαυμάξειν ἔπεισι τοὺς τὴν 18 

Ε ἀϑεότητα φάσκοντας ἀσέβειαν εἶναι ὴ φάσκοντα ὩΉΟ) 
δὲ τὴν δεισιδαιμονίαν. καίτοι γ᾽ ᾿Δναξαγόρας δίκην 
Ἢ 3 ’, 9 Ὁ -" ΄ } »͵ » “ 

ἔφυγεν ἀσεβείας ἐπὶ τῷ λίϑον εἰπεῖν τὸν ἥλιον, 

Κιμμερίους δ᾽ οὐδεὶς εἶπεν ἀσεβεῖς ὅτι τὸν ἥλιον 
οὐδ᾽ εἶναι τὸ παράπαν νομίζουσι. τί σὺ λέγεις; ὃ 39 
(ἡ νομίξων ϑεοὺς ἀνόσιός ἐστιν; ὃ δὲ τοιούτους 

νομίζων οἵους οἵ δεισιδαίμονες,. οὐ μακρῷ δόξαις 
9 , ΄ 2 Ἁ -" “4. 3 ’ -" 

ἀνοσιωτέραις σύνεστιν; ἐγὼ γοῦν ἂν ἐϑέλοιμι μᾶλ- 

λον τοὺς ἀνθρώπους λέγειν περὶ ἐμοῦ μήτε γεγο- 
1τθνέναι τὸ παράπαν μήτ᾽ εἶναι Πλούταρχον ἢ λέγειν 35 

ὅτι Πλούταρχός ἐστιν ἄνϑρωπος ἀβέβαιος εὐμετά- 

βολος. εὐχερὴς πρὸς ὀργήν, ἐπὶ τοῖς τυχοῦσι τιμω- 

οητικός. μικρόλυπος᾽ ἂν καλῶν ἐπὶ δεῖπνον ἑτέρους 

4 ὅορῃ. ΟΝ 4 21 ϑεοὺς ϑ'οΒΟΙ]Θηβῖαβ: ϑεοὺς εἶναι 
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παραλίπῃς ἐκεῖνον, ἂν ἀσχολίας σοι γενομένης ἐπὶ 

ϑύρας μὴ ἔλθῃς ἢ μὴ προσείπῃς, διέδεταί σου τὸ 

σῶμα προσφὺς ἢ συλλαβὼν ἀποτυμπανιεῖ τὸ παι- 
δίον, ἢ ϑηρίον ἔχων τοῖς καρποῖς ἐφήσει καὶ λυμα- 

δ νεῖται τὴν ὀπώραν. τοῦ Τιμοϑέου τὴν ἴάρτεμιν 

ἄδοντος ἐν ᾿ἀϑήναις καὶ λέγοντος ᾿ϑυιάδα φοιβάδα 
μαινάδα λυσσάδα᾽ Κινησίας ὃ μελοποιὸς ἐκ τῶν 

ϑεατῶν ἀναστάς ᾿ἱτοιαύτη σοι᾿ εἶπε ᾿ϑυγάτηρ γέ- 
νοιτο΄. χαὶ μὴν ὅμοια τούτοις χαὶ χείρω περὶ ᾽4ρ- 

10 τέμιδος οἱ δεισιδαίμονες ὑπολαμβάνουσιν “αἵ τε κἂν 

ἀπ᾽ ἀγχόνας ἀΐξασα αἵ τε καλεχόνα κναίσατε αἵ τὲ 
χανέχεκρος μαίουσα ἂν πεφυρμένα ἐσῆλϑες αἵ τὲ 

Β 

καὶ ἐκ τριπόδων καϑαρμάτεσσιν ἐπισπώμενα τῷ πα-΄ 

λαμναίῳ συμπλεχϑεῖσα᾽. οὐδὲν δὲ τούτων ἐπιεικέ- 
τό στερα φρονοῦσι περὶ ᾿Δπόλλωνος περὶ Ἥρας περὶ 

᾿ἀφροδίτης᾽ πάντας γὰρ τούτους τρέμουσι καὶ δὲε- 
δοίκασι. καίτοι τί τοσοῦτον ἡ Νιόβη περὶ τῆς 4η- 

τοῦς ἐβλασφήμησεν, ὅσον ἡ δεισιδαιμονία πέπεικε 

περὶ τῆς ϑεοῦ τοὺς ἄφρονας, ὡς ἄρα λοιδορηϑεῖσα 

20 χατετόξευσε τῆς ἀϑλίας γυναικός 

“ἕξ μὲν ϑυγατέρας. ἕξ δ᾽ υἱέας ἡβώονταο᾽; 

οὕτως ἄπληστος ἀλλοτρίων κακῶν ἦν καὶ ἀνίλαστοο. 

εἰ γὰρ ἀληϑῶς ἡ ϑεὸς χολὴν εἶχε καὶ μισοπόνηρος 
ἦν καὶ ἤλγει κακῶς ἀκούουσα καὶ μὴ κατεγέλα τῆς 

ε0 ἀνθρωπίνης ἀμαϑίας καὶ ἀγνοίας ἀλλ᾽ ἠγανάκτει, 

τούτους ἔδει κατατοξεῦσαι τοὺς τοσαύτην ὠμότητα 

4 ἔχων 46]. Η 6 ϑυιάδα ΒεΙρι.. 8 Ῥ». 620: ϑυάδα 
9 ΤΟῦΘΟοΚ. ΑρΡΊΔΟΡΙ. Ρ. 688. ΒουρΈ. 8. ρ. 680 18 ὅσον Ἡ: 
οἷον 21 ΗοτηοΥ. 4 6004 20 κατατοξεῦσαι ἴὐ: τοξεῦσαι 

ῬΙαΐδτομΐ Μοτα]α. ΥΟ]. 1. ΟἿ 



418 ΠΕ ΒΟΡΕΒΒΤΙΤΙΟΝΕ 

καὶ πικρίαν καταψευδομένους αὐτῆς καὶ τοιαῦτα 

λέγοντας καὶ γράφοντας. τῆς γοῦν Ἑκάβης προ- 

βαλλόμεϑα τὴν πικρίαν ὡς βάρβαρον καὶ ϑηριώδη 
λεγούσης 

ἱτοῦ ἐγὼ μέσον ἧπαρ ἔχοιμι 
ἐσθέμεναι προσφῦσα΄, 

τὴν δὲ Συρίαν ϑεὸν οἵ δεισιδαίμονες νομίξουσιν, ἂν 
ἕ - ἢ», , Ἕ . 2 ᾿ ΄ μαινίδας τις ἢ ἀφύας φάγῃ. τὰ ἀντικνήμια διεσϑέειν, 

[2 Α -" , Ζ ᾿, 

ἕλκεσι τὸ σῶμα πιμπράναι. συντήκειν τὸ ἧπαρ. 

11. Ἶ3.᾽ οὖν τὸ μὲν λέγειν τὰ φαῦλα περὶ τῶν 
ϑεῶν ἀνόσιον. τὸ δὲ δοξάξειν οὐκ ἀνόσιον; ἢ καὶ 

τὴν φωνὴν ἄτοπον ἡ δόξα ποιεῖ τοῦ βλασφημοῦν- 
᾿ ον ς »" Ἁ ΄ , ΄, τοῦ; καὶ γὰρ ἡμεῖς τὴν βλασφημίαν ὅτι δυσμενείας 

σημεῖόν ἐστι προβαλλόμεϑα. καὶ τοὺς κακῶς ἡμᾶς 

λέγοντας ἐχϑροὺς νομίζομεν ὡς καὶ κακῶς φρονοῦν- 
τας. δρᾶς δ᾽ οἷα περὶ τῶν ϑεῶν οἱ δεισιδαίμονες 

Ε φρονοῦσιν. ἐμπλήκτους ἀπίστους εὐμεταβόλους τι- 

μωρητιχοὺς ὠμοὺς μιχρολύπους ὑπολαμβάνοντες. ἐξ 

ὧν ἀνάγκη καὶ μισεῖν τὸν δεισιδαίμονα καὶ φοβεῖς- 

σϑαι τοὺς ϑεούς. πῶς γὰρ οὐ μέλλει. τὰ μέγιστα 

τῶν καχῶν αὑτῷ δι᾽ ἐχείνους οἰόμενος γεγονέναι 

καὶ πάλιν γενήσεσθαι; μισῶν δὲ ϑεοὺς καὶ φοβού- 
ενος ἐχϑοός ἐστι. καίτοι προσκυνεῖ γε καὶ ϑύει καὶ μέενοο ἐχύθος 4 

κάϑηται πρὸς ἱεροῖς. καὶ οὐ ϑαυμαστόν ἐστι" καὶ 
γὰρ τοὺς τυράννους ἀσπάξονται περιέπουσι χρυσοῦς 
ἀνιστᾶσιν, ἀλλὰ μισοῦσι σιγῇ “κάρα σείοντες". ᾿41λέ- 

ξανδρον ἙἭρμόλαος ἐθεράπευε. Παυσανίας ἐδορυ- 

ὅ Ἠοχηον. 3. 212 26 κάρα] ἕορ!. Απύ. 326 
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φόρει Φίλιππον, Χαιρέας Γάιον, ἀλλ᾽ ἕκαστος τού- 

τῶν ἔλεγε παρακολουϑῶν 

“ἢ σ᾽ ἂν τισαΐμην, εἴ μοι δύναμίς γε παρείη᾽. 
οὐκ οἴεται ϑεοὺς εἶναι ὁ ἄϑεος, ὁ δὲ δεισιδαίμων 

οὐ βούλεται. πιστεύει δ᾽ ἄκων" φοβεῖται γὰρ ἀπι- 
στεῖν. καίτοι γ᾽ ὥσπερ ὁ Τάνταλος ὑπεκδῦναι τὸν 
λίϑον ἐπαιωρούμενον οὕτω καὶ οὗτος τὸν φόβον 

ὡς οὐχ ἧττον ὑπ᾽ αὐτοῦ πιεζόμενος ἀγαπήσειεν ἄν, 

καὶ μακαρίσειε τὴν τοῦ ἀϑέου διάϑεσιν ὡς ἐλευ- 

ϑέριον. νυνὶ δὲ τῷ μὲν ἀϑέῳ δεισιδαιμονίας οὐδὲν 
μέτεστιν. ὃ δὲ δεισιδαίμων τῇ προαιρέσει ἄϑεος 
“1 »} ὧν ἀσϑενέστερός ἐστιν ἢ ὥστε δοξάζειν περὶ ϑεῶν 
«ει 

ὃ βούλεται. 

12, Καὶ μὴν ὁ ἄϑεος δεισιδαιμονίας οὐδαμῆ συν-111 

αίτιος. ἡ δὲ δεισιδαιμονία τῇ ἀϑεότητι καὶ γενέσϑαι 
παρέσχεν ἀρχὴν καὶ γενομένῃ δίδωσιν ἀπολογίαν, 

οὐκ ἀληϑῆ μὲν οὐδὲ καλήν. προφάσεως δέ τινος 
οὐκ ἄμοιρον οὖσαν. οὐ γὰρ ἐν οὐρανῷ τι μεμπτὸν 

οὐδ᾽ ἐν ἄστροις οὐδ᾽ ἐν ὥραις ἢ περιόδοις σελήνης 
ἢ κινήσεσιν ἡλίου περὶ γῆν, “ἡμέρας καὶ νυκτὸς 
δημιουργοῖς", ἢ τροφαῖς ξῴων ἢ καρπῶν γενέσεσι 

πλημμελὲς καὶ ἄτακτον ἐνιδόντες οὕτως ἀϑεότητα 
τοῦ παντὸς κατέγνωσαν, ἀλλὰ τῆς δεισιδαιμονίας 
ἔργα καὶ πάϑη καταγέλαστα, καὶ δήματα καὶ κινή- 
ματα καὶ γοητεῖαι καὶ μαγεῖαν καὶ περιδρομαὶ καὶ Β 
τυμπανισμοὶ καὶ ἀκάϑαρτοι μὲν καϑαρμοὶ ῥυπαραὶ 
δ᾽ ἁγνεῖαι. βάρβαροι δὲ καὶ παράνομοι πρὸς ἱεροῖς 

8 Ποιηθυ. αὶ 20 16 ἀρχὴν α6]. Η 20 Ρ]αὖ. ΤΊτη. 
ῬΡ. 40 ὁ 

ο" 
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κχολασμοὶ καὶ προπηλακισμοί, ταῦτα δίδωσιν ἐνίοις 

λέγειν ὡς μὴ εἶναι ϑεοὺς ἄμεινον ἢ εἶναι, τοιαῦτα 

μὲν δεχομένους τοιούτοις δὲ χαίροντας, οὕτω δ᾽ 
ὑβοιστάς. οὕτω δὲ μικρολόγους καὶ μικρολύπους. 

18. Οὐκ ἄμεινον οὖν ἦν Γαλάταις ἐκείνοις καὶ ὅ 

Σχύϑαις τὸ παράπαν μήτ᾽ ἔννοιαν ἔχειν ϑεῶν μήτε 

φαντασίαν μήϑ᾽ ἱστορίαν ἢ ϑεοὺς εἶναι νομίζειν 

χαίροντας ἀνϑρώπων σφαττομένων αἵματι καὶ τελεω- 
Οτάτην ϑυσίαν καὶ ἱερουργίαν ταύτην νομίζοντας: 

τί δέ; Καρχηδονίοις οὐκ ἐλυσιτέλει Κριτίαν λαβοῦ- τὸ 
σιν ἢ 4παγόραν νομοϑέτην ἀπ᾽ ἀρχῆς μήτε τινὰ 

δαιμόνων μήτε ϑεῶν νομίζειν ἢ τοιαῦτα ϑύειν οἷα 

τῷ Κρόνῳ ἔϑυον; οὐχ ὥσπερ ᾿Εμπεδοχλῆς φησι τῶν 

τὰ ζῷα ϑυόντων καϑαπτόμενος 

“μορφὴν δ᾽ ἀλλάξαντα πατὴρ φίλον υἱὸν ἀείρας τ 

σφάξει ἐπευχόμενος μέγα νήπιος, 

ἀλλ᾽ εἰδότες καὶ γιγνώσκοντες αὐτοὶ τὰ αὑτῶν τέκνα 

καϑιέρευον, οἱ δ᾽ ἄτεκνοι παρὰ τῶν πενήτων ὠνού- 
μενοι παιδία κατέσφαζον καϑάπερ ἄρνας ἢ νεοσσούς, 

Ὁ παρειστήκει δ᾽ ἡ μήτηρ ἄτεγκτος καὶ ἀστένακτος. εἰ 30 

δὲ στενάξειεν ἢ δαχρύσειεν. ἔδει τῆς τιμῆς στέρεσϑαι., 

τὸ δὲ παιδίον οὐδὲν ἧττον ἐθύετο, κρότου τὲ κατε- 

πίμπλατο πάντα πρὸ τοῦ ἀγάλματος ἐπαυλούντων 

καὶ τυμπανιζόντων ἕνεχα τοῦ μὴ γίγνεσθαι τὴν 

βοὴν τῶν ϑρήνων ἐξάκουστον. εἰ δὲ Τυφῶνές τινες 35 
ἢ Γίγαντες ἦρχον ἡμῶν τοὺς ϑεοὺς ἐκβαλόντες, 
ποίαις ἂν ἥδοντο ϑυσίαις ἢ τίνας ἄλλας ἱερουργίας 

ἀπγτουν; ΄άμηστρις δ᾽ ἡ Ξέρξου γυνὴ δώδεκα κατώ- 

18 ᾿Εμπεδοκλῆς)] Μυ]ΊΔ0η. 1 μ. 18 
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ρουξεν ἀνθρώπους ζῶντας ὑπὲρ αὑτῆς τῷ “Ἄιδῃ. ὃν 

ὁ Πλάτων φησὶ φιλάνθρωπον ὄντα καὶ σοφὸν καὶ 

πλούσιον, πειϑοῖ καὶ λόγῳ κατέχοντα τὰς ψυχάς, 
“Ἄϊνδην ὠνομάσϑαι. Ξενοφάνης δ᾽ ὃ φυσικὸς τοὺς 

5 Αἰγυπτίους κοπτομένους ἐν ταῖς ἑορταῖς καὶ ϑρη- 

νοῦντας ὁρῶν ὑπέμνησεν οἰκείως. “οὗτοι φησίν " εἰ 

μὲν ϑεοί εἰσι, μὴ ϑρηνεῖτε αὐτούς" εἰ δ᾽ ἄνθρωποι, 

μὴ ϑύετε αὐτοῖς." 

14. ᾽4λλ᾽ οὐδὲν οὕτω πολυπλανὲς καὶ πολυπαϑὲς 

ιτὸ νόσημα καὶ μεμιγμένον ἐναντίαις δόξαις καὶ μαχο- 
μέναις μᾶλλον ὡς τὸ τῆς δεισιδαιμονίας. φευχτέον 

οὖν αὐτὴν ἀσφαλῶς τε χαὶ συμφερόντως, οὐχ ὥσπερ 
οὗ λῃστῶν ἢ ϑηρίων ἔφοδον ἢ πῦρ ἀπερισκέπτως 

χαὶ ἀλογίστως περιφεύγοντες ἐμπίπτουσιν εἰς ἀνο- 
1 δίας βάραϑρα καὶ κρημνοὺς ἐχούσας. οὕτω γὰρ 

ἔνιον φεύγοντες τὴν δεισιδαιμονίαν ἐμπίπτουσιν εἰς 

ἀϑεότητα τραχεῖαν καὶ ἀντίτυπον, ὑπερπηδήσαντες 
ἐν μέσῳ κειμένην τὴν εὐσέβειαν. 

2 Πλάτων] Οτεΐ. Ρ. 498 ο 11 μᾶλλον 46]. Η 
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4. Αυῇ. ν. ΕΡρεγλμαγα 

- ἔπη ΝΥ ΘΘΙ]πΒ οἵο., ν. ἙἘϊολέον.. 
8. Αὐυῇ. νοΐ Εδογλαγά Στ τος 

--- τὐετῖμα ἴῃ ΟΔ6011, ν. Εἰολέθγ' 
᾿ 2, Αυῇ. ν. ᾿δογλαγά 
..---1. α΄1. Π. ῬΕΠΙρΡΡίβομο Πρᾶθ 

γν. Κοοῦῆ. 2. Αυῆ. ν. δογλαγά. 
-- [πὴ Αὐ Ομ ἶὰ5 ν. Εἰολέον. 8. ΑἸΗ͂. 

νυ. Αἰολέογ. 8. Ατϑξ. ν. ᾿ογλαγά 
-- Βεϊοῖο σὸπ ἔγεψ. 8. Ααϑ. 

͵;- ΤὙπβοῦ]λπ6 τ. ἤρῖηπο. 8. Απῆ. 
᾿ ἘΞ σε παῖτοι . 

: {πὶ ΡεΒε Πρ πσξ  ᾿, 
.-- ἀκ οΟΥ̓ΠΟΙΪΒ. σὸπ υ. Τδϊϊογ.ς 
- - 4ρ πδίθγαῃ ἄθοστπι γυ. Θορίϊο. 

Ῥτοπιοίμπροιδνυ. Ἡροζίοίη. ῶ. Ααῇ. 
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Β. α. ΤΟΌΡΏΘΥΒ 
ΒΟ] ΒΘ Π6 Θ ἸΘΟΠΙΒΟΠΘΥ ππιἃ Ἰαίοἰ βου ΟΠ 506 ]1ῸΥ 

τἶύ ἀρυίβο θη ΑΠΒΙΘΥ ΚΊΠΡ ΘΗ. 

ΟἿοοΥο Οδῇο μηδ ῖοῦ ν. Ἡ ε ΑΣ 2. ἈΗ͂. 
-- 6 ἤηϊθηβ ΒΟΠΟΥππι γ. Ποϊϑέεῖπ 
-- Ὑ σι κῖπαι ΒΟΙΡΙΟπὶΒ ν. οί θην. 

ἈΠΕ ΤῊ ἘΣ τς Ἀν ἧς 
--- ΠΑ ΩΣ γ. Γαληιόψοῦ. 4. πῇ, 
ππν π» ΝΟ 
--- 40 ἸοΡῚθ 5 σου δώ ἤρθη! .. 

ΟΟΥ̓ ΠΟΙ π 5 ΝΘΡΟΒ νυ. ϑιεδοιίβ. 11. Αὐῇ. 
π᾿ ὑαησουε διε τι τπὰ  το ΝΣ 

σατίϊα Επῆτ5 γ. γοσοῖ. 1. Βᾶ.8. Απῇ. 
- ἀο. ----- ΤΙ. Βαμπᾶ. 23. Αυῇ... 

ΠομΙΟϑ ΘΠ 65 γ. πελααηπές. 1. θέε. 
Ἀπ. ΣΝ ΒΙαασ τϑσ ΠΎΘΝΣ 

-- ἅο. -----ΤΤ. Ἡ οὗν. 1. ΑΒἐΗ. 5. πῇ. 
--ο.------- 1Τ. ΗΕ . 11. ΑΙ τ. 4. πῇ. 

Ἑπγίρίαοβ νυ. Αἴηζοὶ. 1. ῬΗμοθμἶββ8θ 
-- στοῦ Ἡροζιοῖπ. 1. Μιϑᾶϑα. 2. Απῇ. 
--- -- 1. ΤρΕϊροπῖα ἰπ Τδυσχὶβ 
- ---  ΤΙΤ. ΒΔοομθπ..... .. 
.------- ὙΎΥ ἘΠΡΡΟΙΥΠΙΒ. .....ὉὉ 

Ηοτοαοῦ τ. Αῤίολέ. Τ. Βαπᾷ. 1. ἩΘΩΙ. 
ΒΠΘΝ ΤΑΣ ΠΑΊΤΗ ΣΕ το κν τα ΤΟΣ 

---- ἀο. -- 1 Βαμᾶ. Π. Ἡδε. 
ΒΌΘΡΎΤΕν 9. ΥΑ ΠΕ τ το 

-ὀ ἅἃο. ----- 1]. Βαπᾶ. 1. Ἡρῖς 
ἜΘ ΟΙ, Γ᾿ ΑΘ ΝΑ ΤΗ͂Σ. ἘΝ ΤΣ 

-- ἅο. ------ ΤΙ. Βαπᾶ. 11. Ἠοῦς 
ἘπΟπ ΤΥ ΘΑ ΗΚ" ΑΝ 

- ἀο. --- 11]. Βαμα. Βυοηνῦ 

ΤΥ͂. Βα. ΒΟ ΥΤΙΙ. 8. Ἀπ. 
ἘΠ Πρ Ὁ ν᾿ Βα ΒΟΗΣΨΤΙ αὐὙπὸ 

9: Αὐὐθον ς γέ μεσ δ ἀπ ΗΕ 

ΗοπιοΥ ̓Ἑ Θάγεβϑο νοτι Αηιοῖς τι. Πργιΐσο. 
Ι. 1. (6θ:. 1--1.) 8. Απῇ.. 

---ἀο.-.--- Τ, 2. (711--- 11.) 17. Α τῇ. 
--ἀο.-----ΤΤ.1 (ΧΊΤΙ---ΧΎΤΙΠ1.)7.Α8. 
--ἀαο.----Ἴ1.2. (ΧΤΧ -- ΧΤΥ )6.48. 
---ο.--- Απδηρ. 1. ἩοΙι. 8. ΑΠ. 
--Ααο.---- ἀο. 9: ἘΓΟΙ͂Σ. 2. ΔΗ͂. 
---(ο.------ ἄο. ΡΥ ὨΠΑ ΗΝ 
---αο.------ ἄἅο. ἄπ τ 9: ΔΗ͂: 
---- ΠΙΆ ν. Απηιοὶβ ἃ. Πρηΐσο. 1.1. 4. ΑΒ. 
--- ἅο. ----- 1 2. 8. Αὐῇ 
- ἅο. ----- 1. 83, 8. Ατῇ 
-- ἅο. ---- 1 4. 8. Αυῇ. 
----ὀ ἅο. --- 11. 1. 2. Αὐυῇ - 
--- ἅο. ---- 11. 3. 2. Αὐῇ 
---- 0; “Ξ55 11. 5: 2: ἈῸΗ͂ 
ἜυΞε Ὁ. ἸΞΞΞΞ. ΤΕ ΑΞ ΑΚ ΕΟΣῚ ἀν ΤΟ 

(96 4685 ἩἨδῖ ἃ 8 αοϑϑβηρθ.) 
--- ἅο. ----- ΑΠπδησ. 1. Ἡ οἵ 2. Απῆ. 
-- ἄο.----- ΑΠἤδπηρσ. 2. Ἡ οὔ. 2. Ααῇ. 
----- ἅο. ---- ΑἸΉδηρσ. 8. Ηϑξε. 2. Απῇ, 
- 4ἃἅο.----- Αππδησ. 4. Ηοῖς. 
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ἩΟΙΙΟΥ Ἑ ΠΙΔΒ του Απηιοῖς ἃ. Ηεπέζο. 
Ἄτιπησισ Ὁ. ἜΓΡΣΡ... «ὦ «εἴς 

- ἀο. -- Απηδησ. θ. Ἠοῖι... 
-- ἀο. ---- Απηδηνρ. 7. Ἠοξέ,.. 
- ἀο. ----- Απηϑηνσ. 8. Ηοξι... 
- ΠΠ|85 γν. δὰ Κοοῖο. 2... Αὐῇ. 

ὁ 6116, 76ᾶοσ [4 ἀθβᾶπσοὶ . ἃ 
Ηοτὰζ Θάθη στοὰ Ναμος. 13. Αυῇ. 
--βδίϊχα. Ερ βίον. γῶρου. 11. 48. 
- ΒΟΥΠΙΟΠΘΙ σὴ ΕΥέσϑονο. 1. 

Φδοοθυ, Απίποϊορὶθ 1. 1... . ἃ 
Ἰβοκγάξου ν.ϑολπείαον. 1. Βᾶ. 2. ΑἸ. 
ἘΞ----Ξ Ἰίο. 11. Βᾶμομθη. ὃ. Ααβ. 
1ἱνῖπβ, ΒΌΘΗ 1. οι 4]. Μωοτ. 

2. Αυῇ. 

ΒύοΙ 1. Ψοη Ζμίογϑαςσῖοῦ. 
ΒΌΟΘΝ ΤΥ͂ νοῦ ζεμέογϑασλοῦ 
ΒΌΟΘΕ Υ στοῦ μέογδαςσλεῦ . . . 
ΒΌΟΘΙ ΥἹ. γου ζμίογ ασλο ῦ. 
ΒύοΝ ΧΧΙ νυ. "δι τη. 8. ΑπΆ. 
ΒΆΘΕ ΧΧΠΗ͂ ν. "οι ιῖη. ἢ. Αὐῇ. 
ΒΌΘΒ ΧΧΤΙΙ στορ οι πὶ ἃ. 
ταν αδῆδν δι αὐτο 
ΒΊΟΝ ΧΧΤΥ͂ τοῦ ἢ. Κ. Μῆϊιον 
ΒΆΘΗ ΧΧΥ͂ τοὶ ἢ. . Μῶν 
ΒΟ ΧΧΥΙ σοὴ ΕΘ ΘΓ ΒΟΥ 
ΒΆΘΗ ΧΧΥΤΙ νοῦ ΕΥ̓ ἐσ ΒΟΥ 

---- Βῦοῃ ΧΧΎΥἊΙΙ νυ. Ἐγιρργβ οὐ ἢ 
πποΐϑη γυυυκοοδίξς. Τ.-Βἅπαομθη. 3. Α πῇ. 
--- ἀο. ----- Π. Βᾶπαοῃ. 2. Απῆ. 
---- ο. ----- 1Π. Βᾶπαομοῃυ.. ... 
Πγκυγρ᾽ κε Βοᾶορσ. ΤΠ οοκτδῦ. νυ. Κελαατνές 
γα δ᾽ Βράρθῃ ν. ἔγολδογσοῦ. 1. Βᾶ. 

2. Αὐϑᾶρο νυ. Οεραμοῦ. . . .. 
-- - ἀο. --- ΤΙ. α. 1Π|. Βαυᾶ.. ἃ 
- ἀο. ----- ΕἸοΐποτο ἄπβραῦθ.. 

ΤΠ Φ Ὑγ Β τίν ὁ". Ὁ ΡΝ 5 
ΟΥἱαῖὴβ ΜΘ ΒΠΙΟΥΡΒΟΒΘΙ τ. ϑιρδεῖὶς 

τ. Ροϊϊθ. 1. Ἠοῖς. 18. Απυῇ. 
----ὄἔ ----Ξ Ἕ ἘΠ ἘΓοῖι.. 11. Ατι.. . . 
- Ἐδβίθῃ στοὰ ῥείοσ. 1. 2. Αὐῇ. 
-- ἃο. ----- ΤΙ. 2. Αυδ.... 
ῬΗΔΘΑΓΙΒ νυ. ϑέοδοιῖβ. 5.Ὰ ἢ. τ. ̓Ερκοίοῖη 
ΡΙδίοπ᾽ ΒΟ ΓΙ οπ, 1. Βάομη.: Ὠϊθ 

γευ οι αϊσαησετθαθ ἃ. Βοκταῖθα 
τι. Καϊΐοπ σοῦ ὕγοπ. 9. Αὐαῇ.. 

--- ἅο. ----- 11. ΒάοσΠπ.: αοτρίδβ 
γοπ Ὁ. εδιιβολῖο. 4. Αυϑ.... 

- ἅο. --- Αμηδηρ ν. δι βολίδα 
--- ἀο. 1Π. Βάομῃ.: Τϑοῆθῃ 

δ χ.1 
-- - ἀο. 

τοῦ. 
ΠῚ. 2: ἘΠΊΒΥΡΒΤΟΙ 

τοι ΗΠ. Ῥῇολίγαῦ. 2. Αυ8.... 
- ἅο. ---ὀ ΤΥ. ΒᾶοΠπ.: Ῥτοΐδ- 

ὕοτδβ σομ 0... Πειιϑοίο. 4. Αυῇ. 
---- ἀο. ----- . ΒάσΒπ. : ΒΥ ταροϑίοι 

πότε ΣΠζυ, Ὁ ΓΑΒ ς, οὐ ειεος 
--- ἅο. --- Υἱ. Βᾶομπη.: Ῥμδθᾶοῃ 

σοῦ Ῥολίγαῦ. 2. αὐ. 

μαμὰ 

μα τοῖο τὸ το μα 

Ὡαμμμμμ μα 

ι᾿μμμμμμμα 

μα 

Ἱ Ιι: ἴοι μὰ 

ΡΙδυτὶ Ταῖπαπι. νυ. Ε. .. Βγίς. 8.8. 
-- Οαρίϊνὶ ν. Ε. υ. Βγία. 4. Αυῇ. 
-- ΜοπδθοΒηΐ ν. Ε.. Βγῖς. 8.48. 
--- ΜΠ1Π65 σ]ουΐίοϑηβ τ. Βγῖχ. 2. 48. 
ΡΙπίΆτ Ομ ΒΟ σΥδρΗἶθπ. 1. ῬΏΪΠο- 

ῬΟΘΙΉΘῈ τι. ΕἸΔταϊ ἰῷ γ. δ οζεγί. 
2. Αὐῇ. τοῦ βίαϊξ 

--- ἅο. 1. ΤΊ ΤΟΙ ΘΟΙ τι. ῬΥΤΤΒΟΒ 
Υ. δίοξογί. 2. Αὐῇ. νοῦ δίαμ. 

-- ἀο. ----- ΤΠ|ῤ ὙΒοιιϊϑίοκ]ος 
τπηἃ ῬοΥΪΚΙ65 σοι Βίαίβ. 2. Αὐ. 

-- ἀο. ---- ΤΥ. Ατ᾽βίαθα ἃ. Οαΐο 
γοΝ χει ὦ δες ΠΤ ΉΡΩΕ 

-- ἅο. ---- Υ͂. Αρὶφ απᾶ Κιθο- 
ΣΩΘΗΘΩ ΨῸΝ Βίαϊδι., “αὐ νον τς 

- ἀο. ---- ὙΥἹ Τῖῆρ. οὐ 6. 
Οτυϑοομὰβ τον Βίας .. 

Θαϊπτ ἴλη. ΣΧ. ΒΟΉ. οι Ο΄. Τ. ΗΝ» 
ΥΩ. ον ΟἈταδο γερ δι 

ΒΟΡΒΟΚΙΘΟΒ τ. οι ἃ. δΒειϊογπιαπη. 
Ι ΑἸᾶπ. ἃς ΑΜ ιος, ον 

-- ἅο. ----- ΤΙ. Ἐ]εοῖτα. 8. Αὐῇ. 
- ἄο. ----- ΠΤ. Απίϊρομθ. 4. Αυβ. 
-- ἅο. ----- ΤΥ. Κοπὶρ Οδαϊραξ. 

8. Απῆ.. . ως τ 
- ο. ---- Ὑ. ΟΙἱάϊρΡα5 δὰΐ Κοΐομος 
ΒαρΡΡΙΘποπί, 166. στδᾶθ0. ν. οϊηιαπη 
Τδοϊίαβ Ηϊβίου, σὸμ Πεγαθιι8. 1. 

4. Ατιῇ.. ς... τς τον δ τ 
--- - ὅο. ---- Π. 8. Αυῇ...... 
----- ΑΠΠΔ]6Π τ. θγαθροῦ. 1. ὅ. Αὐῇ. 

5 ὁ! ἂν ἴον ἕω νον ἡ 

---- ᾿Αϑύΐοοδ σορ ὥγαθροῦ. 4. Αὐϑ. 
---- ἀΙΔΙΟΒ 5 γοὸπ ἀπάγοβοπ. 2. ΑαΒ. 
Τογοηζίαβ Ηδαΐοη ΤἰΠΙΟΓ ΒΘ ΠΟΒ 

γὸὰῦ ἤαρη [ὙοΥρτιθθπ.) . - 
-- ῬΒοιμΐο ν-α δείαίσζο. 2. Ααϑ. 
---- Αἄθι!ρῇῃοθ σοπ δείαΐσλχο . .. 
Τποοκτγῖίν. Εγιέσβοϊο. 8.4. 18. ν. Η τ ϊοΥ' 
Τπυκγάϊᾶοθβ στὸπ Βῦλπιθ. 1. Βαπᾷ. 

1. Ἠοῖ. ὅ. Αυϑ. ν. Ῥταπιαπη. 
--- ἅο. ----- 1. Βᾶ. 2. Ηξέ. 4. ΑυΆ. 
ἘΞ ΞΡ Τὰ 3. 4, Αὐῇ. 

0 ῬΡΙΑΠΙαΉ “ . ......... ὁ 
----- ἅο. ΤΠ. Βά. 2. ΗΖ. 8. Αυὺϑ. 
γοΥΡῚ5 Αϑποὶβ τὸ Καρρέ8. 1. Ἡφξι. 

4, Απβλ τι νος Ἐν 
- ο. ----- Π. 8. Αυα8. .... 
----ἕ δο. ----- τμημὯἑ . 3. ..Δ ἘΠῚ οὐτονς 
----- ᾶο. ---- ΤΥ͂.. 3... ΠΗ͂Σ ὦ 
-- --- Βαροϊΐοῖ τι. αθοΥ βοᾶν. Καρρθ5 
ΧΘΠΟΡΠΟΙΒ ΑΠΆΌΆ518 Υ. Ῥοιὀτϑολέ. 

8 Βᾶοπη.: 8. υ 7. Ἀπῆὶ, τ ἃ 
---- ΜΡΗΙΟΥΔΌΙ 6 π σοπ ΚΑ. Κὔληοτ. 

-ὀ Ογτορξαϊθ σορ ᾿Βροϊοηδαοὶ. 
1. ἨοΙ͂Ι: 8; ἈτΙΗ.ς τ τος κὺὰ 

- ἅο. ------ 3. εξ. ΕῚ Αὐβδασθο 
- βγιοομίβομο Θοβοπίομίθ τὸπ 

Βὰοελϑβοηπϑβοϊᾶέες. 1. ΒᾶσΒη. 8. Αα8. 
---- ἃο. ------ Π. Βάομπ. 4. Απῇ. 
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ΠΒΆΛΕΥ. 

65. 

ο ποῖ 

Βεσηδτᾶθκ γΓειηονς 

νοὶ δ ρα «Ὁ 
τῆς οςαγὰ 

᾿ : 
αὐ 

. 

Ν᾿ [γτοπὶ {ἢ15 
αὐ 

ΕΝ 
δ ὅΞι τὰ 555 1] ΡοοΚεῖ. 
μα [) 
Ω. »»"» 

(Ά Ασπιὸ ἰδτατν σατγά Ῥοοκεΐ 

Ω τ τὐπάᾶεν Ῥαὶ. “εξ. ᾿πάεχ Ἐ11.᾽} 

κ-οῖ- Μαᾶθ ὉΥ ΤΙΒΒΑΒΥ ΒΌΒΕΑΙ 

ἘΞ δι 3 




